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Nauji pažadai, seni ketiniai
VISASĄJUNGINE KOMPARTIJOS CENTRO KOMITE

TO BAIGIAMAJAME POSĖDYJE N. CHRUŠČIOVAS į 

DAUG KO PRIŽADĖJO

Jis savo ilgoj kalboj paragino darbininkų profesinių 
sąjungų vadovybes atrinkti iš narių tarpo pareigingus, 
geriausius narius komunistus ir pasiųsti juos į kolchozus 
padirbėti, ten tvarką įvesti, derliaus našumą pakelti. To
kiems turi būti apsaugotos visos iki tol turėtos teisės ii 
teisė pensiją gauti.

Pensijų įstatymas kolchozininkų neapima, todėl iš 
miestų darbininkai, nors ir komunistai, privengia darbo 
kolchozuose.

Pažadėta greitu laiku visus kolchozus aprūpinti trą
šomis. Tam tikslui chemijos pramonė bus padidinta dai 
200 trąšas gaminančių įmonių.

N. Chruščiovas pasisakė, kad Lietuvoje, Latvijoje 
Estijoje žalios ganyklos nėra naikinamos, bet kukurūzų 
sėja taip pat reikalinga kaip gyvuliams žiemos pašaras.

Chrusčiov nejaučia 
save smerkiąs

PREZIDENTAS LYNDON B. JOHNSON

Seniau rusciovas ar_ •• • •Lietuvos ,T narlūlN. Chruščiovas 
tam priešinosi ir
žemės ūkio žinovus piktai _______
pašiepė, kai tie įrodinėjo, Jungtinių Tautų Organi- 
kad staigus žaliųjų ganyklų nacijos naujais nariais tam- 
panaikinimas ir pašarui į pa Zanzibaras ir Kenya,į 
vientik kukurūzų vartoji- * 
mas nuostolingai atsilieps
žemė» ūkį............................ i Dabar Jungtinių Tautų

Pažadėta ir vėl dalinai že-l organizacija susideda iš 113
mės ūkio centrinė organiza- ----------
cija pertvarkyti, 
z N. Chruščiovas pagrasi
no užsieniui, kad nesi
džiaugtų kai kuriais Sovie
tų Sąjungos nepasisekimais 
ir netykotų pulti. Sovietų 
Sąjungos karinis pajėgumas ' 
esąs pranašesnis už visų ki
tų kartu sudėtą.

Sovietų Sąjungos politi
kos pagrindas esąs taikus 
sambūvis tarp valstybių, tu-’i 
rinčių skirtingą socialinę 
santvarką. Tokia politika 
esanti protinga.

Anot Chruščiovo žodžių, 
komunistinė visuomenė su
kursianti tokias materiali-

Neseniai pasibaigė Sov.:
Sąjungos komun.stų parti
jos centro komiteto suvažia
vimas Maskvoje. Jame Ni
kita Chruščiovas patvirtino 
užsieny seniai žinotą taktą,
Kad 194/ m. Sovietų Sąjun
gos žmonės badavo, o Stali
nas su Molotovu javus par-' 
davė jų vadinamiems prie- : 
šams užsienyje.

(Čia prisimintina, kad - 
.a i s metais Stalino vienas 
geriausių patikėtinių buv o 
tas pats Chiuščiovas). i

Dabar jis sako, kad taip 
nebegali cūti. kaip tada bu-' 
vo. Jis pasirūpins bado iš
vengti.

Esą. tegul buvusiu šalyje 
nederlium nesidžiaugia už
sienio kapitalistai. Ir ta pro-
frniga?epakenktlS°vietų Są‘ M di orderiui nemoka NATO posėdžiai

Užsienio kapitalistai dėl mnbcepiu
t —f ,vi'l • JI* x fflvA'VvVI'll'Dl įcrilziici/A nonm-lioiic’dėl ištikusio nederliaus te- 

neverčią kaltės sovietinės 
santvarkos sistemai. Komu-

i r*1 Pcryziuie

Demonstracijos Maskvoj
MASKVOJE SUNKIAI SUVALDOMI AFRIKIEČIAI.

NEPASIDUODA GALUTINAM SMEGENŲ 

IŠPLOVIMUI

Maskvoje jau antri metai veikia Lumumbos vardo 
universitetas, skiltas afrikiečiams studentams. Jį lanko 

' keletas šimtų studentų, atvykusių iš Pietų Afrikos. Jų
daug iš Ghanos.

Vienas tokių mediciną studijavusių studentų buvo 
j rastas už Maskvos sniege negyvas. Jis buvo įsimylėjęs ru- 
i sę merginą ir žadėjo ją vesti. Afrikiečiai studentai tuoj 
įtarė, kad jis buvo ruso nužudytas, kad sutmkdytų tas ve
dybas.

Kai tik ta žinia pasklido, ūmu laiku afrikiečiai stu
dentai subiuzdo. Jie susibūrė Raudonojoje aikštėje prie 
Kremliaus demonstruoti. Veizėsi net į Kremliaus rūmus 
vyriausybei pasiskųsti. Toje aikštėje tuoj atsirado motori
zuota policija. Pradėjo demonstrantus vaikyti, pavarto
dama tik ”šaltą“ginklą.
---------------------------------- 1 Demonstrantai geruoju
Sovietų kariuomenę ’ nepasidavė: šūkavo, nešiojo 

plakatus su užrašais — 
išves iš Vengrijos 'Maskva antroji Alabama,“ 

j "Liaukitės žudę afrikie
čius,“ ’’ Vakar draugas—

Senatorius iš Illinois vals- Dabar vykstąs Šiaurės At-' . ¥a^kv.a ^ada .netoįimo^ šiandien 
J * ateityje iš Vengrijos išvesti l vagis !“

jtj&p mpriklau«>mosvaWtinistM.igyv€nd.inta.salrtv?rk^ *d«"Į- ?' I Kelias valandas trukusi
, i] t esanti pranašesne uz kapi- rodmeja, kad mokesčių Įsra-( NATO atstovų suvaziavi-. čekoslovakiioi Rumuni- demonstracija policijos bu-

tyme esą spragų, kurių dė-i sukelia spaudos -— — .J ' — n—71^ v------- ■- - •
ka kai kas išsisuka nuo mo-

talistinę. Kompartija, esą, 
rūpinasi žmogaus likimu.

Deja, Sovietų Sąjungoje kesčių.
Antai. 1960 metais vienas

uemonsianiai 
stu-ni susidomėjimą Norima ^arijoj jau nuo sė- , vo išvaikyta. nemoku

\ nt t niau nesama rusų kariuome- ; Pai°de. kad afriKieciai
patilti, ar po piezidento J. n.g, bet jog vietoje yeik tiek dentai yra gerai organizuo- 

.Rennedzio_^agiskos mir- atffabenta vadina- ti ir turi ryšius su savais tau
tiečiais ir kituose Sovietų 

tų beveik tiek, kiek seniau Sąjungos universitetuose 
JAV krašto apsaugos mi-i tGn turėta kariuomenės. Bet' studijuojančiais. Demonst- 

nisteris įtikinančiai tame su- i Maskva turi Lenkijoj savo j rantų tarpe būta atvykusių
važiavime kalbėjo, kad Na-' kariuomenės dvi divizijas,' iš Kijevo, Odesos ir kitur.

Afrikos ir Azijos.eSHRDL -k
narių. Afrikos ir Azijos! nederliui ištikus- at abentavalstybės dabar sudaro JTO |sybe..ne kur kito kreipęs,, alyvos sakmių savininkas ties toje• organ.zac.joje nej-; P visokSopU specialia- 
danams - 58. kv,leclV. Plrktb bet tik , jos turejo per metus 28,716.932 vyks kurios nors atmainos. . tl(>k /pV

nekenčiamas ir smerkiamas dolerius pelno, o mokesčių
kapitalistines šalis. nė cento nemokėjo. Yra ir

Nikita Chruščiovas visą daugiau tokių “apsukrių“ 
nederliaus kaltę dabar su- verslininkų, kurie per metus

daugumą — 58.

ANGLAI SKUBA 
DERĖTIS SU MASKVA

N. Chruščiovui pasisa
kius, kad Sovietų Sąjungoj 
chemijos pramonės įkurdi
nimui reikalingi užsienio 
kapitalai, anglai 
derinti savo santykius su 
Maskva ir peršasi pagalbon 
su savo kapitalais. Pafekolos 
jie linkę duoti net 15 metų, 
ko Kremlius ir pageidauja. 

. , . , . , JAV laikosi daugiau re-
nes ir d vasines vertybes, ku- zervuotai ir nežada pasko- 
rios patrauks visų šalių Uu- . duoti ilgesniam laikui, 
tas ir tarp jų labiausiai issi- Rai penkeriems metams, 
vysčiusias kapitalistines sa-. Betvieni ir kitį ”Pamirš-

. .5 ta“, kad Maskva dar nėra
Tai sena komunistų gtes-Į atsiskaičiUsi dar senų skolų.

mė, tik dabar kita gaida,
giedama. _ _____________________

verčia tik gamtai, o dar ne uždirba kelis milionus dole-
taip seniai jis kaltino kol 
chozų ir sovchozų vadovy
bes. bet paties tikrojo kalti- 
ninko jis nedrįsta ieškoti so- 

J vietines santvarkos sistemo
je.

Amnestija
Prancūzijoje

Šventėms atidarė 
Berlyno sieną

i

i

Tarp Vakarų ir Rytų Ber
lyno įvyko susitarimas leisti 
Vakarų berlyniečiams Ka-‘, 
ledų švenčių proga atsilan
kyti pas savo gimines komu
nistų valdomoj Berlyno da
ly. Tūkstančiai sienos at
skirtų šeimų galės per šven
tes susitikti.©
Katalikybės katedra

baigia dainuoti

Garsioji negrė dainininkė 
Marian Anderson. 55 m. 
amž. paskelbė, kad ji nuo 
rudens pradės savo atsi 
sveikinimo koncertus ir, 
juos baigusi, eis poilsio. Ji 
dainuos ne tik JAV. bet ir 
Europoj ir Azijoj. Paskuti
nis koncertas bus 1965 m. 
Velykų sekmadienį fame- 
gie salėje New Yorke.

rių. o mokesčių nemoka.

Donelaičio paroda 
ir medalionas

to kariuomenė yra pajėgi 
atremti bet kuri užpuoliką. 
Jis įvairiomis statistikos ži
niomis pasiremdamas įrodė,

kurių viena tankų, o kita 
motorizuota, gi Rytų Vokie
tijoj yra net 20 divizijų, ku
rių 10 motorizuotų ir tiek

kad Nato karinis pajėgumas pat tankų, 
yra pranašesnis už galimų §įe pūgų kariuomenės da- 
užpuolikų pajėgumą. Bet jjnjaį yra anų trijų Maskvos

Sovietų Sąjungos spaudos 
agentūra paskelbė, kad la- 

1 vono skrodimas įrodęs, esą, 
tas studentas medikas buvo 
girtas, nugriuvo į sniegą ir 
sušąlo.

Afrikiečiai studentai tuo

Vilniaus "Tiesa“ Nr. 288 
praneša, kad bus sui-uošta 
Vilniuje Kristijono Donelai
čio paroda ir ta proga bus 
išleistas K. Donelaičio jubi-

Prancūzijos prezidentas lėjinis medalionas 
d e Gaulle paskelbė dalinę 
amnestiją tiems, kurie po
grindyje dalyvavo ir kovojo 
prieš Alžerijos nepriklauso
mybę.

Toji amnestija palies a- 
pie 100 karių. Amnestija 
nepaliečia to pogrindžio va
dų, kurie nubausti kalėti vi
sam gyvenimui arba trum
piau.

Pabėgo 3 kariai

DR. PR. ANCEVICSUS 
SUSIRGO

Visuomenininką, laikraš
tininką dr. Pr. Ancevičių iš
tiko pakartotinas širdies 
smūgis, jam bevažiuojant 
autobusu iš Toronto.

Jis tuoj buvo nugabentas 
ligoninėn, kur jam buvo su-

yra būtinas ir neišvengia- satelitų pašonėje ir greitu' netjkį. jų patikrintomis ži- 
mas kalimų pajėgų stiprini- laiku gali būti panaudoti ( niomįs, tas žuvęs studentas
masf h-SU At • Et7P7 "darkai įvesti.“ nebuvo girtas. Prieš ta įvykį
vastybių.JAV užsienių rei-, Be to, prie visų Sovietų jjs tebuvo tik stiklinę alaus 
kalų mimstens pirso NatO1 - • ■ » • 1 - *Sąjungos stelitinių kariuo-, lsgerę. 
branduolinius ginklus. ! menių prįkomandiruoti rusų Buvusi afrikiečių studen- 

Anglijos ir Prancūzijos į karininkai specialistai.
atstovai pasisakė prieš Nato; ----------------------------
kalinių pajėgų apginklavi-j MAŽINS KARIUOMENĘ 
mą branduoliniais ginklais.* ---------

Ir tarp JAV kareivių pasi- kė pažiūru skirtumai. Ne
taiko tokių žioplių- kurie laukto užpuolimo atveju, 
perbėga pas komunistus, sako- amerikiečių atstovai.

Ir kitoje srityje pasireiš-l Chruščiovas pranešė, kad
krašto apsaugai lėšos bus 
sumažintos. Vakarai netiki.

LAIMI KAKLARAIŠTI
Štai Korėjoje šiemet jau tre tada tektų gintis įprastiniais
čias JAV kareivis perbėgo -ginklais, nepavatojant mo
į komunistų valdomą ššiau- 
rės Korėją.

derniųjų, ir tuoj pradėti de
rybas su užpuoliku.

3 ~ T-7 7 i Prancūzijos prezidentas
Komunutai laimėjo byla ; pe Qauųe y,a tos nuomo

nės, kad tokiu atsitikimu
JAV komurisiai apeliaci

niame teisme laimėjo bylą 
dėl priverstinos komunistų 
registracijos atitinkamose j bianduolinių. 
valdžios įstaigose.

Apeliacinis teismas pasi
sakė. kad toks reikalavimas 
prieštarauja JAV konstitu

nuo užpuoliko gintis turi bū
ti pavartojami ginklai, ko
kie tik dabar yra, imtinai i-

Šie ir kiti tarp Nato nuo
monių skirtumai jau ir se
niau pasireiškė, bet Nato

New Haveno Yale univer
sitete įsteigta katalikybės 
studijų katedra. Iki šiol uni- j 
versitetuos tokio mokslo 
kurso nebūta.

Katalikybės mokslą dės
tyti pakviestas prof. St. G. 
Kuther, kuris iki šiol profe
soriavo Washingtono kata
likų universitete.

A iCL VU’ 11141 J**11 1 M* C* MJ d ‘ . j _ « v • —_
teikta pagalba. Ligoninėje Į cijos 5 punktui pagal kurį 
jis išbuvo keletą dienų ir da- f pilietis gali neatsakyti į jf 
bar slaugomas namuose. ’ pakaltinančius klausimus.

Linkime Musų Skaitytojams, Dcndradar- 
biams, Platintojams ir Visiems Rėmėjams 

Linksmų Kalėdų Švenčių!

skirtumų kariškai nesilpnė
ja. nors jos karinis pajėgu
mas galėtų sparčiau kilti, 
jeigu tarp visų jos narių bū
tų didesnis vieningumas. Laikraštininkas, vyry ma- 

dy žinovas. Bert Bachrach 
laimėjo 1963 m. mady ka
raliaus titulą. Vyrą kakla
raiščių fondo atstovė Eilėn 
Jacobsen užriša jam 14 ka
ratu auksinį kaklaraištį.

tų demonstracija tikrai nau- 
janybė Maskvoje. Tokių į- 
vykių ten nėra buvę nuo pat 
1917 metų. las įvykis pla
čiai nuskambėjo viso pasau
lio spaudoje Jis parodė, kad 
Maskvoje afrikiečių studen
tų smegenų skalavimas nėra 
veiksmingas. Afrikiečiai 
studentai laikosi atspariai ir 
kritiškai stebi tenykštį gy
venimą.

UŽSIDEGĖ LAIVAS

‘KELEIVIO’

—JAV krašto apsaugos mi 
nisteris buvo nuvykęs į Pie- J 
tų Vietnamą susipažinti vie- ‘ 
toje, kode nesiseka kovos 

REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA p,ie komunistus.

Netoli Pietų Afrikos kran
tų. Atlanto vandenyne- lai
ve Lakonia įvyko didžiulis 
sprogimas ir gaisras. Laivu 
į Graikiją plaukė virš 1000 
keleivių. Daug išgelbėta.

Nesivėlinkite
įsigyti

Keleivio ka
lendorių, nes 
gali pritrūkti 
Kaina 75 c.



Puslapis antran SO. BudivN Nr. 52,1963 m. gruodžio 25

Kalėdų šventės
Ir ateina Kalėdos 
Gaspadoriams bėdos.

Taip dejuodavo-dainuodavo carinės Rusijos metais 
Lietuvos ūkininkas. Prieš Kalėdas reikėdavo sumokėti 
visus valstybinius mokesčius, o Kalėdų trečią dieną atsi
skaityti su savo samdiniais. Ir šiaip jau buvo Įsigalėjęs 
paprotys atsiteisti, jei kam esi skolingas.

Bet šie kaimo žmogaus rūpesčiai neatgrasino Kalėdų 
šventes nuotaikingai praleisti. Būta papročio pirmąją 
Kalėdų dieną nesisvečiuoti. Tai šeimos šventė. Išimtis 
buvo Kalėdų Senis. Kuris nors kaimo senesniųjų, dabar 
sakytume pensininkas, apsirėdydavo išverstais kailiniais, 
užsimaudavo avies kailio baltą kepurę, pasijuosdavo 
rankšluosčiu, pasiimdavo ilgą lazdą ir eidavo kaimynų 
palinksminti. .

BOLIVIJOS VICEPREZIDENTAS

Bolivijos viceprezidentas Juan Lechin yra prezidentu 
priešas. Jis remia cino kasyklų streikuojančius darbi*
ninkus, kurie buvo pagrobę 4 amerikiečius Įkaitais, 
bet dabar jie jau paleisti.

Sakoma, kad didis melas, 
nuolat kartojamas, per il
gesnį laiką prilimpa jei ne 
visas, tai bent jo dalis.

Amerikos Balsas, kad ii- Bolivija yra nedidelė Pie- 
lietuvių kalba, tų melų ne- i tų Amerikos respublika. Gy-

Kas darosi Bolivijoj
ventojų yra tik apie 3,500, 
000, iš kurių tik 15 nuošim
čių baltveidžių; daugiausia 
yra indėnų ir mišriųjų. Že
mės ūkis menkas ir duoną 

j tenka importuoti. Bet šalis
--------- į turtinga mineralais, ypač

Maskvos propagandos! cino kasyklomis Andų kai

atremia, Į juos visai neatsi
liepia. O tai reikėtų padary
ti.

INTERNACIONALIZMO
SUPRATIMAS

užsiminta, kad komunistai 
ruošiasi sugriauti ateinan
čius Bolivijos rinkimus, ku
rie bus kitais metais. Taigi, 
atrodo, kad čia, kaip iir Ve- 
necueloj, veikia Kastro pla
nas.

TIK 60 METŲ

Atėjęs pasibelsdavo Į duris ir. klausiamas, kas čia 
atsakydavo: "Aš Kalėda, atėjau iš nežinomo krašto, kui 
miltų kalneliai, medaus upeliai, alaus ežerėliai, saldainiais 
lyja. barankomis sninga: nešu skarbų pilną tarbą. prašai 
dureles atidaryti ir i aną kraštą nebevaryti!“

Ne visose Lietuvos vietose Kalėdų senis, pasibeldęs 
Į duris, panašiai prabildavo. Kitur tą savo pramogą ju 
kitaip nusakydavo. Kalėdų seni lydėdavo kaimo vaiki 
būry s, ir šie- eidami per kaimą, dainuodavo kurias nors 
Kalėdų giesmes ar dainas.

Jau po pirmojo pasaulinio karo šie kaimo kalėdiniai 
papročiai pradėjo nykti.

Linksmiausioji Kalėdų trečioji diena užsiliko ir Lie
tuvos nepriklausomybės metais. Bent taip buvo Zanavy 
kuose. Tą dieną, kas iš ūkininkų turėjo samdinių, su jais 
atsiskaitydavo ir gerokai pasivaišindavo, šeimininkai vi 
sus savo samdinius apdovanodavo, visai nepaisant, a? 
kas jų pasilieka antriems metams, ar išeina. Kam tekdavę 
rankšluosčiai su Įvyniotu sūriu ar lašinių gabalu, kaip au 
dimas marškiniams, kitam dar kas kita. Gausiai būdavę 
apdovanojami piemenukai. Po bendrų sočių vaišių pa 
kinkydavo arklius i roges, susodindavo visus samdinius i 
išveždavo pro vartus Į laukus. Juos palydėdavo sudarytas 
tam tyčia orkestras iš tokių instrumentų, kaip petelnė, va 
rinis puodas, skardos gabalas ir tt. Toks orkestras kaiti 
su muzika ir daina išvažiuojančius palydėdavo.

O kai jie iš tos "kelionės“ grįždavo, ir vėl tas pat 
orkestras juos sutikdavo, kaip naujai pasamdytus samdi 
nius. d f.

Be to, tą trečiąją dieną buvo paprotys treigius kūme 
liūs išmokyti važinėti ar jodinėti. Tai buvo tokia linksmi 
pramoga, kuri kai kada užsibaigdavo ir susižalojimu, ka 
nesugebėdavo kumelio suvaldyti, jodamas nuo jo nukris 
davo ar važiuodamas iš ratų išvirsdavo.

Kalėdų šventė, tik kitu vardu, jau iš senų senovė: 
buvo Lietuvoje švenčiama. Tais senais mums neatmena 
mais laikais tai buvo saulės grįžimo šventė—mat, saulė 
tada pradeda anksčiau tekėti ir vėliau leistis.

Romos imperijoj, pradedant 274 metais, Kalėdų 
šventė buvo Įvesta gruodžio 25 d. kaip valstybinė šventė 
Ji buvo vadinama Calendae (tark: Kalenda). Iš lotynų 
kalbos kažkuriais keliais pateko ir Į Lietuvą.

Gruodžio 25 d. tik žymiai vėlesniais amžiais buvo 
krikščionių paskirta Kristaus gimimo dienai. Kristaus 
gimimo diena nėra tiksliai nustatyta. Senesniais laikais 
Kristaus gimimo diena buvo švenčiama gegužės 20 d. 
Vėliau jai buvo skilta kovo 25 d. Ir tik jau žymiai vėliau 
Kristaus gimimo diena buvo paskirta gruodžio 25 d., tai 
yra toji pati diena, kurią stabmeldžiai buvo pasirinkę 
saulės grįžimo dienai. Ir krikščionys tą šventę pavadino 
Natalia Domini, bet tas vardas šventei neprigijo ir pasiliko 
iki šių dienų jos romėniškasis pavadinimas—Kalėdos.

Dabar pavergtoje Lietuvoje Kalėdų šventė, toji gra
žių mūsų tautos papročių šventė, yra panaikinta.

Ten leistinas tik eglutės puošimas, bet ir tai tik Nau
jųjų Metų išvakarėse ir pirmą dieną.

Kalėdų eglutė Lietuvos kaime nebuvo prigijusi. Re
tai kur ka/ją iš miško parsivežęs kuo nors papuošdavo. 
Bet miestuose tas paprotys buvo gyvas - . eglutė buvo 
puošiama. Eglutės puošimo paprotys atėjo iš Vokietijos.

čia, JAV, kaip ir kitose protestantų šalyse, Kalėdų 
šventė yra visų švenčių šventė ir ji pirmiausia skiriama
veik išimtinai vaikams.

Tr kasgi nelaukia dosnaus Kalėdų senelio su dova
nomis?

= Ką kiti rašo
TARP PAŽADU IR 
TIKROVĖS

Komunistų "Laisvės“ Nr. 
99 vedamajame str. parašy
ta:

"Jeigu Jungt. Amerikos 
Valstijose, priminė Chruš- 

| čiovas, sėkmingai dera ja
vai, tai ne dėl to, kad ame
rikiečiai yra "kytresni“ už 
tarybines tautas. Ne! Tai 
vra dėl to, kad amerikie- 
čiai 4 kartus tiek sunaudę>- 
ja savo žemei cheminių 
trąšų, kiek jų šiandien su
naudoja tarybiniai žmo
nės.

Aišku! Kiekvienam yra 
šiandien žinoma, kau duo
na gaminama ne tik fanuo
se, o ir fabrikuose. Fabri
kai aurūpina žemdirbius 
visokiausiomis mašinomis, 
aprūpina gazolinu ir alie
jumi, aprūpina juos chemi
nėmis trąšomis, na, tai dėl 
to ir farmeriai gali padaly
ti žemę derlingą, teikian
čią didžiulę gausą.
Niekas neabejoja, kad ta

rybinių respublikų žemdir
biai už metų kitų susilauks 
tokio gausaus derliaus, a- 
pie kokį šiandien mažai 
kas ir svajoja.“
Deja, tas "kytrasis“ sovie

tų kukurūzinis bosas tik da
bar suprato, jog gero der
liaus agitacijos priemonė
mis, kad ir komunistinėmis, 
nesusilauksi. Derliui būtini 
ne žodžiai, bet trąšos. O ko
dėl komunistai tų trąšų ne
galėjo iki šiol pasigaminti 
tiek, kiek reikia?

O dėl pažadų žmonės sa
ko: pažadėsi—patiešysi, ne
tesėsi—nesugriešysi.

Prieš kelelius metus tas 
pats kukurūzinis Sovietijos 
bosas pažadėjo pasivyti ię 
pralenkti JAV žemdirbius. 
Deja, likimas čia piktai iš jo 
pasijuokė: grūdai perkami 
iš kapitalistinių šalių žem
dirbių; kad Sovietijos gy
ventojus apgintų nuo bado.

ŽMONIŠKUMAS!...
MAT, KUR SUTRYPTAS

Vėliausiu apskaičiavimu, Kanadoje yra 19.000.000 
g' ventojų. Per pereitus metus priaugo 331.000 žmonių.

Harvardas buvo pirmutinis Amerikos universitetas, 
Įsteigtas 1636 metais.

Pr-mąją "5 ir 10 centų“ krautuvę Įkūrė 1879 metais 
I'iar.k Woolworth Ltikoj, N.Y.

Vilniaus komunistų "Tie
soje" Nr. 284 buvo Įdėtas 
straipsnis, pavadintas "ša
lis, kur sutryptas žmoniš
kumas.“ Ten tarp kitko ra
šoma:

"Kas šeštas žmogus Jung
tinėse Valstijose — gausu
mo šalyje — gyvena iš 
menkiausių pajamų, neturi 
kvalifikacijos arba nemo
ka skaityti, gyvena be ti
kėjimo galėsiąs pagerinti 
savo gyvenimą...

Pusę visų amerikiečių, 
gyvenančių skurde, sudaro 
vaikai arba paaugliai... Di
deliame varge gyvena dau
gelis pagyvenusių ameri
kiečių. Amerikiečiai, ku
riems daugiau kaip 65 me
tai, sudaro vieną dešimta

dalį šalies gyventojų, bet 
jie sudaro daugiau kaip 
vieną šeštadali visų dabai 
skurstančių. Tik 3.2 milio
no iš 16.5 miliono pagyve
nusių amerikiečių moka 
mokesčius, o likusiųjų pa
jamos tokios menkos, kad 
iš jų nėra ko imti. Si citata 
paimta iš pranešimo, kuri 
paruošė teisingumo minist
ro Roberto Kęnnędžio va
dovaujama komisija.
"Turtinga šalis milionam 

žmonių tapo pragaru. Tad 
ar reikia stebėtis, kad laik
raštis "Džekson deili nius“ 
teigia, kad "11 milionų 
žmonių Jungtinėse Valsti
jose negali parašyti pa
prasto laiško, perskaityti 
laikraštyje skelbimo apie 
darbą arba suprasti in
strukciją apie tai, kaip pa
ruošti maistą iš pusfabri
kačių. Tai reiškia praktiš
kai būti neraštingu.. Ame
rikos miestuose didelis ne
raštingumo procentas eina 
šalia skurdo ir nedarbo. 
Gyventojų neraštingumas, 
matyt, neatskiriamas nuo 
žmonių gyvenimo lygio kė
limo“
" štai kokia toji šalis, a- 

pie kurią savo metu buvo 
sakoma, kad čia viešpatau
janti liaudie? valdžia, liau
dies išrinkta. Tokia toji ša
lis Amerika, kadaise stebi
nusi pasaulį technikos vys
tymosi tempais, skelbusi 
didžius laisvės ir demokra
tijos idealus, o dabar juos 
sutrypusi, pamynusi žmo

gaus teises ir žmonišku
mą, mcrraliai suluošinusi 
žmogų. Tai šalis, kurioje, 
kaip teigia Markas Tve
nas, "yra Įstatymų leidimo 
organai, kuriems papirkti 
nustatyta visų aukščiausio
ji taksa pasaulyje.“

Ir taip diena iš dienos nie
kinama ir šmeižiama Ame
rika! Meluoja, fabrikuoja 
žinias apie JAV gyvenimą ir 
aplamai apie visą jos san
tvarką. Ir čia kalbama apie 
kažkokią sudalytą komisi
ją, kurios pranešimas, esą, 
buvo Įteiktas teisingumo mi
nistrui R. Kenedžiui, bet ne
nurodyta, kas tą komisiją 
sudarė, kuriems tikslams ji 
buvo sudaryta ir kada ir kur 
tos komisijos pranešimas 
viešai buvo paskelbtas. J

mašinerija daug rašo apie 
internacionalizmą. Maskvos 
lūpose tas "internacionaliz
mas“ yra ne kas kita, kaip 
jos pavergtų tautų suvirški
nimas, jų nutautinimas.

Darbinikų Balso lapkri
čio-gruodžio mėn. pasisaky-

nuose.
Politinė Bolivijos praeitis 

labai audringa. Nuo 1825 
metų, kai ji tapo respublika, 
iki šiol ji pergyveno jau 60 
revoliucijių.

Nėra tvarkos Bolivijoj ir 
šiandien. Nelabai seniai te

ta, kaip Lietuvos Socialde-; naj sustreikavo cino kąsėjai 
mokratų Partija tuo klausi- į. žn)ė į sav0 rankas 5 ar 
mu buvo pasisakiusi. Ten 6 kasyklat. Tai „apsiėjo be 
str. Tikras intei nactona- kl-uvina riaušių, todėl val- 
lizmo supratimas" pasaky.'džia areštavo du unijos va
ta* 1 dus, Federico Escobarą ir

"Tikro proletarinio inter. 
nacionalizmo ir kard pavo-

Irineo Pinentelą, kaltinda
ma juos anarchiijos sukėli-

jaus klausimais nepriklau-j mu ir žmogžudyste. Abudu 
somos Lietuvos laikais jie komunistai ir seni triukš-
(1931 m.) pasisakė Lietu
vos Socialdemokratų Parti
ja. Štai jis:

1) LSDP auklėja darbi
ninkišką jaunimą, kad jis 
remtų taikius tautų ir vals
tybių santykius, gerbtų ki
tų tautų teises ir laisvę ir

madariai.
Tada streikininkai pagro

bė 19 Įkaitų, jų tarpe keturis 
amerikiečius inžinierius, ke
lis vokiečius, olandus ir ka
nadiečius, sugrūdo juos i 
vieną kambari, pastatė stip
riai ginkluotą savo miliciją 
ir Įteikė valdžiai ultimatu-

ypatingai palaikytų perse- *._Tuojau aleiskit mū. 
klojamas tautas tr mažu-, sų\adus> į jei* ne> ui tul.ė.
mas* j šit gailėtis už pasekmes!
2) LSDP yra Įsitikinusi, , Valdžia pasiuntė 3,000

kad pastovi taika tik tuo
met bus galima, kai visos 
tautos bus laisvos ir lygia
teisės. Ir dėl to ji palaiko 
teisę kiekvienai tautai lais
vai apsispręsti. Ji užjaučia 
kiekvieną šalį ir kiekvieną 
tautą, kuri kovoja su sve
timais imperialistiniais už
grobimais arba su savąja 
reakcija už laisvę ir demo
kratiją.

kareivių ir paprašė Jungti
nių Valstijų, kad prisiųstų 
ginklų ir lėktuvų, kurie ga
lėtų būti reikalingi atakuo
jant komunistų vadovauja
mus mainerius ir jų miliciją.

Valdžiai paremti ūkinin
kai sudarė ir savo miliciją. 
Bet valdžia pabūgo vartoti 
jėgą, kad komunistai neiš- 
žudytų suimtų Įkaitų, sveti-

! mų šalių piliečių.
Nusistačiusi prieš karus,! Panaši krizė yra buvusi ir 

prieš bet kurios tautos ar: 1949 metais. Tada streiki- 
šalies pavergimą ar perse- ninkai irgi pagrobė 4 ameri- 
kiojimą, remdama laisvus kiečius inžinierius, palaikė 
ir taikius tautų santykius, juos kiek laiko ir visus nu-
LSDP stoja už Lietuvos 
laisvę.

(Ta ištrauka paimta iš 
LSDP programos, 1931 m. 
naujai paskelbtos Darbi
ninkų Balse.

PASVEIKINKIME
STEPONĄ KAIRI

Steponui Kairiui sausio 1 
d. sueina 85 metai amžiaus. 
Visą savo gyvenimą jis pa
šventė dirbti Lietuvos nau
dai ir jos darbo žmonių ge
rovei. Dabar jis yra am-

žudė. Todėl šį kartą valdžia 
elgėsi labai atsargiai.

ŠĮ kartą streikininkų prie
šaky atsistojo ir viceprezi
dentas Lechin, kuris pirma 
ėjo išviein su prezidentu 
Estensora, bet per šį streiką 
su juo susipyko, nuskrido 
kasyklų apylinkėn, tenai i- 
ir stojo streikui vadovauti. 
Streikininkai ji vadina— 
"draugu Lechin."

Jų vardu jis pradėjo ir 
derybas su prezidento val
džia dėl Įkaitų išmainymo Į 
suimtuosius komunistus. 
Valdžia atsakė, kad apie to- 

bizni“ negali būti kal-
žiaus ir ligos prislėgtas. Ne
tekęs kojos, gali tik ant ratų1 M 
judėti. Tačiau jo nepalau-i bos, nes komunistai yra nu

sikaltę Įstatymams, legaliaižiama- valia ir sveikas pro
tas yra neįveikiami. Mes vis 
matome jo parašytus straip
snius ir pareikštas nuomo
nes spaudoje. Šuo metu jis 
yra poilsio namuose toli nuo 
lietuviškų centrų, ir jam 
tenka pakelti tremties, izo
liacijos ir atsiskyrimo visus
sunkumus. Aišku, jis pasi
ilgsta ryšio su lietuviška vi
suomene. Todėl mes kvie
čiame visus mūsų skaityto
jus pasiųsti jam sveikinimų. 
Prašome rašyti šiuo adresu:

Prof. Steponas Kairys
Vilią Mon Repo*
P. O. Boa 85
Smithtown, L. I., N.Y.

Paragink savo pažįstamus 
iisiraiyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

yra suimti ir turi būti ati
duoti teismui, o tuo tarpu 
streikininkų laikomi Įkaitai 
yra smurtu pagrobti svetimų 
šalių piliečiai, nėra jokie 
nusikaltėliai ir turi būti pa
leisti be jokių mainų.

Vis dėlto galų gale prezi
dentas sutiko suimtuosius 
komunistus paleisti už už
statą, bet pirmiausia strei
kininkai privalo paleisti i- 
kaitus.

Ir pereitą savaitę Įkaitai 
buvo paleisti.

Bet kuo pasibaigs cino 
kasyklų streikas, kol kas dar 
neaišku. Nėra taip pat aiš-{ 
ku, ir dėl ko jis kilo, nes! 
amerikiečių korespondentai j 
Į jo priežastis nesigilina. 
Jie tik gaudo, kas matyti pa-! 
virsiuje — sensacijas. Tik 
vienoj žinioj buvo trumpai

Šiandien lėktuvai per va
landą jau skrenda kelis šim
tus mylių, o visai netolimoj 
ateity numatoma, kad skri
sime per valandą net 1,800 
mylių, kiek vėliau dar dau
giau. '

O ar atsimename, kad vos 
tik prieš 60 metų pirmą kar
tą žmogus lėkė ore 12 se
kundžių ir nulėkė 120 pėdų. 
Tai buvo 1903 metais gruo
džio 17 d. Fitty Hawk, N. 
C. Tie pirmieji lakūnai buvo 
broliai Wilbur ir Orwi!ls 
VVright iš Dayton, Ohio.

Kitą dieną jie ore išbuvo 
59 sekundes ir nulėkė 852 
pėdas.

To Įvykio reikšmės net 
1 dauguma spaudos nesupra- 
j to ir nieko apie jį nerašė, tik 
i vos keli laikraščiai tą faktą 
! tepaminėjo. Vienas jų buvo 
Boston Globė.

Aviacijos technika spar
čiai tobulėjo. 1910 m. mg- 
sėjo mėn. 7 d. Sųuantum 
(prie Bostono) Įvyko skrai
dymo vai-žybos, kuriose da
lyvavo net Claude White iš 
Anglijos. Jis varžybas lai- 

• mėjo, nuskrisdamas per 34 
minutes 33 mylias. Jis lai
mėjo ir Globė laikraščio 
$10,000 dovaną.

! STUDENTŲ NUTARIMAI

Lietuvos Studentų S-gos 
visuotinis susirinkimas buvo 
New Yorke lapkričio .28 — 
gruodžio 1 dienomis. Iš jo 
nutarimų pažymėtini:

Visuotinis studentų suva
žiavimas išreiškia gilią už
uojautą poniai Kennedy ir 
jos šeimai, tragiškai žuvus 
prezidentui Kennedy. Suva
žiavimas pareiškia pasitikė
jimą ir paramą naujajam 
prezidentui Lyndon B. 
Johnson, tikėdamasis, kad 
naujasis prezidentas inten
syviau kovos dėl pavergtųjų 
tautų nepriklausomybės at
gavimo.

Suvažiavimas pageidau
ja, kad Centro Valdyba pa
skirtų Šalpos Fondo atsto
vus ir sudarytų komisiją, 
kuri peržiūrėtų Šalpos Fon
do tikslą ir padėti.

Suvažiavimas pageidauja 
šaukti JAV jaunimo sąskry
dį Lietuvos laisvės kovai 
propaguoti kartu su Alto 
seimu 1964 metais Wa- 
shingtone, D. C.

Suvažiavimias sveikina 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę ir jos užsimojimus 
ruošti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, ir Lietu
vių Studentų Sąjunga yra 
pasiruošusi padėti Įgyven
dinti tą projektą.

Lietuvių Studentų Sąjun-* 
ga, siekdama Lietuvos iš
laisvinimo pastangų konso
lidacijos ir pabrėždama lie
tuvių studentų vaidmens 
svarbą Lietuvos laisvės ko
voje, pritaria Lietuvių Jau
nimo Organizacijų Federa
cijos užsimojimui konsoli
duoti lietuvių jaunimo or
ganizacijų jėgas ir raciona
liai suderinti jų laisvinimo 
veiklos pastangas.



o

V r. 52,1963 m. gruodžio 26 * , v> C?Č)uJ

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS N E PEIKI A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Januškiu šeimos likimas

J. vik.
Iš seno visi buvusieji Eu- voje net esama nemaža gy- 

įopoj dideji įvykiai (karai, venviečių iš to paties vardo 
revoliucijos) tiesioginiai ar kilusių, kaip štai Jonava, 
netiesioginiai palietė ir Lie- Joniškėlis ir kt. 
tuvos gyvenimą. Trukdė jos Čekų kaimas taip pat se- 
ūkio plėtrą, raižė ir prilaikė nas, kaip ir Januškiu pavar- 

darbą,kultūros darbą, išsklaidė 
jos gyventojus ir paliko ki-

dė. Dar prieškariniais me 
tais čia būta 56 žemės ūkio

tus neišdildomus pėdsakus.! sodybų su daugiau kaip tri- 
leko pakelti ne tik didžiu- mis šimtais gyventojų. Tai 
liūs medžiaginius nuosto
lius, bet ir netekti savo gy
ventojų dalies.

Januškiu šeimos motina •

Dėl tų ir kitų atneštų sū
kurių Lietuvos išeivijos pra
džia siekia senus laikus. 
Vieniems Lietuvos gyvento
jams teko iš savo gimtinės 
pasitraukti dėl įvairiai susi
dėjusių gyvenimo sąlygų, 
kiti jų buvo, svetimiems 
kraštą užėmus, ištremiami 
kitur gyventi arba vergauti.

Dabar sunku Lietuvoje 
rasti tokią šeimą, kurios gi
minės ar artimieji negyven
tų svetur. Lietuvių tautos 
veik vienas trečdalis dabar 
gyvena už Lietuvos sienų.

Iš seno buvo panašiai iš
blaškyta ir Januškiu šeima. 
Ji gal Lietuvai yra tipinga.

Čia trumpai tos šeimos li
kimą paminėsime, kurį nu
pasakojo vienos tos šeimos 
narys — Juozas Januškis 
(937 Jackson St., Easton, 
Pa.).

Jo broliui Jonui, laikraš
tininkui, visuomenės veikė
jui, buvusiam Keleivio re
daktoriui, mirus (sausio 1

smulkesnių žemdirbių gy
venama vietovė, kurie veik 
visi vertėsi be samdinių.

Jau seniai Januškiu že
mės ūkio sodyba taip pat 
buvo viena iš mažesniųjų. 
Juozas Januškis (Juozo ir 
jo mirusio brolio Jono tė-: 
vas), tą sodybą iš savo tėvų j 
paveldėjęs, sumaniai pra- j 
dėjo tvarkyti. Žemės ūkio 
gaminiams parduoti vieta 
buvo patogi. Čia pat Viekš
nių miestelis, vos keturi ki-1 
lometrai nuo geležinkelio 
stoties. Geležinkelis jungė Į 
Šiaulius su Rygos miestu. 
Juozas Januškis, apsuki iai 
ūkininkaudamas, prisipirko 
žemės iš kaimynų. Jo sody
ba išaugo iki 70 ha žemės 
ploto. Be to, sodyba iš se
no nebuvo apsunkinta vadi
namais išperkamaisiais mo
kesčiais pobaudžiaviniais 
metais.

Sesuo Morta

Broliu Liudviko ir Simano tarpe s čdi Januškiu tėvas. Stovi—sūnūs 
Juozas ir Jonas.

mas ne vien tik suprastas/ tesi virėjo amatu. Dabar 
bet ir trokštas. Ji mirė 1918 pensininkas. Turi nuosavus

Jo trejetas sūnų ėjo aukš- 
tuosius mokslus ir visi daly
vavo lietuvių visuomeninio m. stipriai paveikta, kai vo-; namus, 
sąjūdžio pogrindy, štai ko- kiečių kariuomenės likučiai’ Sūnus Jonas mokėsi Šiau- 

ėl ii Januškiu šeimoj slap- apip.ešė Januškiu namus. į jjų gimnazijoj, aukštuosius 
tai spausdinama^ !ietu\ių Januškiu sūnūs Antanas, ekonomikos mokslus baili'"- kalba žodis buvo savas. Iš’ būdamas 13-metų, dėl nelai-Į Le°iXo uniS 
augančios kartos kai kas jų mingo įvykio mirė. į kietijoje, Lietuvos nepri-
ėmėsi slaptos spaudos piati- /unus Zenonas mėgino į-1 klausomybės kovų savano- 
mmo darbo. Štai sūnus Juo-' sikurti JAV. Kadangi Ja-1 ris, Lietuvos socialdemokra- 
zd,s, dėti \uikėzu būdamas, i nuskilę seimu buvo gausi, to- partijos veikėjas, ju spau- 

dėl daug kas dairėsi kas dos bendradarbis, Lietuvos 
sau, nes buvo aišku, kad visi, trečiojo seimo atstovas. Lie- 
žernės ūkio sodyboj negalės ‘ tuvos vyriausybėje smurto 
pasilikti. Teko pasirūpinti j keliu įsigalėjus tautinin- 
susirasti kitus pragyvenimo, kams, dėl veikimo pogrin- 
saltinius. Todėl 1907 m į dyje policijos persekioja- 
Zenonas ir išvyko į JAV. mas, jis pasišalino i užsieni 
Čia jis trejus metus dirbo 
įvairius darbus, o 1910

d. sukaks pusė metų nuo joj n-u kjau|i ;
mirties), jo brolis Juozas 
prisiminė visos savo šeimos 
likimą ir čia rašančiam pa
pasakojo.

Sesuo Uršulė 

Nuo neatmenamų laikų

KAS SKAITO KASO, 

TAS feUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Visas jo pelnas bus paskir
tas švietimo ir kultūros rei
kalams. Rengėjai kviečia 
visuomenę gausiai, kaip ir 
kasmet, dalyvauti.

Detroite viešėjo 

Vliko pirmininkas

Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas 
dr. Antanas Trimakas Det
roite viešėjo gmodžio 7-£ 
dienomis, čia dalyvaudamas 
Vliko dvidešimtmečio mi
nėjime, kurį suruošė Detroi
to Liet. Organizacijų Cent
ras gruodžio į d. Lietuvių

LB rengia N. Metų 
sutikimą

Kaip kiekvienais metais, 
tai}) ir šįmet yra rengiamas 
bendras lietuvių Naujųjų 
Alėtų sutikimo balius, vado
vaujant LB Detroito apylin
kės valdybai. Balius įvyks 
Lietuvių namuose. Prasidės 
1963 m. gruodžio 31 d. 9 
vai. vakare ir baigsis 1964 
m. sausio 1 d. 3 vai lyto.
Bus puiki vakarienė, gėri
mai, įskaitant ir šampaną 
vidurnakti, "Atžalyno“ lie- 
tuviškas orkestras gros šo
kiams. įėjimas suaugusiems
po 9 dol., studentams po 6 namuose, 
dos. o jaunimui žemiau 21 
m. amžiaus — po 5 dol. (jie 
gaus viską, išskiriant svaigi
namuosius gėrimus, ir sėdės 
prie atskirų stalų). Daugiau 
niekam jokių išlaidų nebus.
Bilietus galima įsigyti ir 
stalelius dešimties asmenų 
grupėms užsisakyti VI.
Paužos "Neringoje“ arba 
telefonu pašaukus kasinin
kui Juozui Racevičiui, —
WE 5-8362.

Tai bus antras ir paskuti
nis šio žiemos sezono LB 
Detroito apylinkė rengia
mas didžiulis parengimas.

Ta proga gerb. svečias 
pasakė net tris kalbas: vie
ną per Lithuanian Alelodies 
radijo programą, kitą, pa
grindinę, Vliko minėjime ir 
trečią jo garbei surengtų 
pietų metu Detroito lietuvių 
visuomenininkams.

Savo kalbose dr. A. Tri
makas džiaugėsi JAV lietu
vių apskritai ir Detroito lie
tuvių išskirtinai gražiais 
darbais, siekiant laisvės pa
vergtai tėvynei Lietuvai. Jis 
skatino remti Vliką visomis 
jėgomis tol, kol Lietuva at
gaus laisvę. Apie jo atsilan
kymą rašė Detroit News 

Gadynės redakcijoj, vėliau’ dienraštis.
| įedagavo Keleivį, buvo jo Į Atvažiuos S.Velbasio 
administratorium ir 1963 m. i baletas
liepos 1 d. Bostone mirė. į

Duktė Barbora kartu su Į. S. Velbasio baleto studi- 
vyra, trimis dukterimis iri Jos šokėjai iš Chicagos su o- 
keturiais sūnumis 1947 m. i nginalia programa žada pa- 
Lietuvos okupantų išvežti j sirodyti Detroite 1964 m. 
Sibiran vergu darbams. Vi- vasario 1 d. Juos pakvietė

1905 metais Šiaulių bažny
čioje pamaldų metu nuo 
vargonų paleido atsišauki
mų pundą. Ir stebėdamas 
grožėjosi skraidančiais baž
nyčioje atsišaukimais, kaip 
jie- vėjo pagauti, pro bažny
čios duris skrido į šventorių 
ir toliau. Dėl tokių savo iš
daigų turėjo "nesusiprati- vėl panūdo Lietuvon atsi
imu“ net su savo tėvu. lankyti. Bet nei metų Lietu-

Žemės ūkio sodybos savi- voje neišbuvęs, vėl plaukia 
ninkas Juozas Januškis ve- Amerikon. Dabar porą metų 
dė Uršulę Beržanskaitę iš padirbęs, 1912 m. vėl grįžta 
bajoi-ų šeimos. Jos du bro-' Lietuvon, nes jam buvo nu
liai Antanas (1859-1923) ir matyta paveldėti tėvų ūkis. 
Gabrielius (1835-1888) iš- Be to, žemės ūkis tvarkyti 

buvo smagiau, negu dirbti 
Brooklyno dujų stoty. Jis 
mirė 1961 m.. Užaugino dvi 
dukteris ir sūnų, o ketu
riems broliams išmokėjo da
lis.

Sūnus Liudvikas, dabar

Sūnus Zenonas

ėjo į kunigus. Ir jiem nebu
vo svetimas Lietuvos gyve
nimas. Antanas bendradar
biavo to meto lietuvių spau
doje, o Gabrielius — lenkų. 
Kitas jos brolis Ludvikas

m.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais tame ūkyje jau 
ganėsi iki 10 kai-vių, kai ki> 
riais metais ir daugiau. Be 
prieauglio, turėta šešetas 
darbo arkliu ir nemaža pe-

(1864-1888) buvo Aušros ir J 
Lietuviško Balso bendra-i jau sulaukęs 75 metų, ūki- 

aukš-. ninkauja šiaurės Ameriko- 
rnok-s- je. Jis mokėsi Šiaulių gim-

nazijoje ir, pei ktos k.asės sį|e(O studentas Voketijoje

Tos gražios ir turingos so
dybos savininkas Juozas Ja
nuškis gimė 1863 sukilimo 
metais. Jam teko pergyven
ti spaudos draudimo laikus, 
neramiuosius 1905-sius re
voliucinius metus, tris karas 
ir susilaukti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. Jis 
mirė 1925 metais.

Tų jo gyventų neramiųjų 
metų jis nebuvo vien tik ste
bėtoju. Spaudos draudimo 
laikais Januškiu šeimoje 
nebuvo svetimi Tilžėje 
spausdinami Lietuvai skirti 
laikraščiai. Jis ir jo vaikai 
suprato, kokia skriauda Lie
tuvai okupanto daroma. Vi
sa tai veikė tėvų ir vaikų bū
dą ir elgseną. Juozo .Januš- 
kio būta atsargaus, apdai
raus. Jis nuošaliau laikėsi

Januškiai buvo įsikūrę Če- nuo Įvairių neaiškių gyvem- 
kų kaime, Viekšnių valsčių- mo sūkuriavimų. Jis prida- 
je‘, Mažeikių apskrityje. Ja- bojo ir savo augančią gau- 
nuškių pavardė rodo, kad ji šią šeima, kad šie nekistų 

ian krikščionv- narni i tarpduri. O Januškiuatsiradusi jau krikščiony 
bės metais Lietuvoje. Ji yra 
kilusi iš Jono vardo. Išves
tinių pavardžių iš Jono var
do gausu Lietuvoje — Ja
nonis, Jonelaitis, Janulis, 
Januška ir dar kitos, Lietu-

nagų į tarpdurį 
šeimos atžalynas buvo sod
rus — 10 augančiųjų.

Čia pat pašonėje, Viekš
nių mieste, gyveno plačiai 
žinomo daktaro ir visuome
nininko Baržiškos šeima.

lūs. Brolis Jonas (1864-1936 
m.) buvo taip pat matemati
kas, Lietuvos bajora drau
gijos organizatorius, Lietu
vos nepriklausomybės me-. 
tais aukštas valdininkas, lie-' 
tuvių spaudos bendradarbis.! 
Jis savo tėvų ir prosenelių: 
kilmę išvedė iš kunigaikščio! 
Gedimino giminės. Todėl ir 
mėgdavo pasirašyti — Jo
nas Gediminas-Beržanskis- 
Klausutis.

Juozo Januškio žmona, 
anų Beržanskių sesuo, taip Į 
pat buvo šviesi asmenybė.1 
Jai lietuvybė buvo sava ir 
lietuvos valstybės atstaty- J

mokslą nutraukęs, kaip 
koma, išėjo i žmones.

Sūnus Simanas farmaci-I statymo, 
jos mokslus baigė Kijevo u-l Užsienyje jis redagavo 
niversitete. Pušaloto mieste | laikraščius Pirmyn ir Kovą. 
turėjo savo vaistinę. Mirėt Kurį laiką Berlyne, Vokie- 
1924 m., užauginęs sūnų iv • tijoje, dirbo socialdemokra- 
dukrą. į tų leidykloje, o Vokietijoj

Sūnus Juozas dabar gy-' įsigalėjus naciams, persikė- 
vena Easton. Pa. Vietos lie-' lė gyventi Prancūzijon. 
tuvių veikėjas. Lietuvių Pi- Antram pasauliniam karui 
liečiu klubo steigėjas. I)a-' prasidėjus, Jonas savanoriu 
bar to klubo veikloj nedaly-į stojo į Prancūzijos armiją, 
vauja. Lietuvių spaudos ( Vokiečiams Prancūziją oku- 
berdradarbis. lietuvių soči- pavus, savo bendraminčių 
aldemokratų sąjūdžio rėmė-' ir brolio Juozo remiamas, 
jas. Jis gerai susipažinęs per Portugaliją atvyko į 
su kulinarijos mokslu ir ver- JA\ . Čia dirbo Naujosios

sa-

ir čia tęsė kovą dėl Lietuvos 
demokratinės santvarkos at-

vergų 
si mirė Sibire.

Duktė Uršulė buvo įsikū

Sūnus Jonas. Leipcigo univer-

Sūnus Jonas Vilniuje 1930 m.

rusį Šiauliuose. Vertėsi siu-l kymas.

Detroito šauliai ir i kvietimą 
jau gautas teigiamas atsa-

vimo darbu, kartu laikė mo
kiniams bendrabutį. Mirė 
1961 m.

Duktė Rožė, jauniausia, 
ištekėjo už ūkininko Čiul
pos. Augino 11 vaikų. Ji su .
visais savo vaikais buvo Lie-l d?by. Praside-i° su d>- 
tuvos okupantų išvežta ver-j džiausiu Įniršiu.

Ramiai tuos 
medžiotojus' ‘

Baisi maišatis krautuvėse

Dėl prez. J. F. Kennedžio 
tragiškos mirties ir pavėluo
tos Padėkos Dienos suvėluo
tas prieškalėdinis apsipirki-

gijos darbams Sibiran. Mo
tinai su keliais jaunesniai
siais vaikais buvo leista 
grįžti Lietuvon, o stipresni 
ir pajėgesni vaikai nukelti 
Sibiro šiaurėn į anglių ka-į 
syklas. Jų likimas nėra ži
nomas.

Tai toks skaudus Lietu-
vos Januškiu likimas, švie- s,a,io Micllelsono -Lie- 
sios senuos, ūkiškai paje- ,uviu ,teivija Amerjkoje,-> 
gios. susipratusios, visuome- minkitat ^eliaij $4,
mskai darbščios. Lietuvos!

"Kalėdinius 
krautuvėse 

stebint, atrodo, kad jie yra 
netekę proto: per didžiau
sius apsipirkimo centrus le
kia, kaip patrakę, griebia 
viską, kas tik po ranka pa
kliūva velka didžiulius 
maišus visokių prekių, vos 
vieni su kitais beprasilenk- 
dami. Tikrai, juk tai poros- 
trejeto savaičių pamišimas, 
kurį reklamos vadovai dar 
pakursto. Ai, kaip daug pi
nigo nueina vėjais, super
kant niekam nereikalingų 
daiktų begales.

Alfonsas Nakas

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamamsavo 
draugui, tai 
kad geriausia 
šios knygos:

ar
atsiminkite, 
dovana bus

okupantams tokie susipratė- 
liai nėra reikalingi. Tokius 
ten retina ir blaško.

Deja, ne viena tik Januš
kiu šeima susilaukė tokio 
likimo — tokių Lietuvoje 
šimtai tūkstančių.

Toks jau mūsų visos tau
tos erškėčiais klotas kelias.

kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo’’, kaina $5.50 •

Kipro Bielinio "Dieno- 
jant’ kaina $6.00.o

Kipro Bielinio “Penktieji 
Betai”, kaina $6.00.
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Vezirovas mokė Lietuvos 
kom jaunuol ius

(E) Vilniuje Įvykusiame 
komjaunimo suvažiavime iš 
Maskvos atvykęs komsomo- 
lo CK sekretorius A. Veziro-

niuje, dalyvaujant partijos 
ir valdžios pareigūnams ir 
Maskvos bei kitų respubli
kų svečiams, įvairių Sovie
tijos bibliotekų atstovams, 
atidaryti nauji respubliki-

Vieningumas ir ryžtas

Kad Lietuvos laisvė grei
čiau ateitų, turime būti vie
ningi ir kietesni už plieną. 
Siekimų ir veiksmų vienin
gume glūdi neįveikiama jė-, 
ga. Svarbu ne kur lietuvis i 
gyvena ir kurio krašto yra! 
pilietis, bet kad vienodai 
jaučia ir vienodai supranta.

Lietuvos gyvybeivas *bp im^inTA'arorišhJ nės bibliotekos rūmai. Kny- J°Š įai-:vė
ų gų fondas siekiąs beveik i.vra Dūma. O taip pat žino,paraginimų, Lietuvos jau

nuoliams dar priminė reika
lą kovoti prieš "priešų ve
damą buržuazinę ideologi
ją.“ Pagal Vezirovą, tos 
buržuazinės propagandos 
tikslas — pažadinti "mūsų 
jaunimo tarpe privačiasavi- 
ninkiškas tendencijas, skie
pyti jam apolitiškumą, pa
syvumą, nacionalizmą, ati
traukti jaunimą nuo akty
vios visuomeninės-politinės 
veiklos.“ Vezirovas teigė, 
kad lietuviškieji komjau-

dviejų milionų tomų. Ta: ^Lietuvai laisvę biutalia 
proga pasigirta, kad tas ■ Jėga išplėšė ir kad niekam

nevalia pamiršti, jog tai mu
sų priešas. Su juo turime ne- 
aiiaidžiai kovoti, kol išauš 
Lietuvai laisvės diena. Nuo

vokių, nes
me partinės bei propagandi- tauta nor: gy\enti, ciiibti ii 
np« ”litoratnmc‘< ti<alr Uotu. kulti laistai. Mes žinome 

kovos sunkumus ir nuosto-

.tiekis aštuonis kartus virši
jąs nepriklausomos Lietu
vos knygų fondus. Žinoma, 
neskelbiama tai, kiek toje 
ir kitose bibliotekose rastu-, laidų m

nes 'literatūros“ tiek lietu
vių, tiek įvairiomis Sovieti
jos respublikų kalbomis.

K. Donelaičio sukaktis

BUS CHURCHILL1O FILMAS

Ui«ri ioreman ruošiasi pagaminti filmą iš Winstor« 
Churchilliu gyvenimo, pasirėmęs jo atsiminimų knygo
mis "Mano jaunystė“ ir "Pasaulio krizė.“ čia matome 
jj tariantis su Churchilliu.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. i pat buvo surasti pelkėse, bet 

---------- Į jo lavono likučiai buvo išim-
Lėktuvo nelaimėje žuvo į ti iš lėktuvo griaučių ir per- 

lietuvis j duoti žmonai. Juos palaido-
Montrealyje lapkričio 28^ žmona’ V1S1 aI*im»eji gi- 

d. |vyko baisi lėktuvo nelai
mė, kui i yra pati didžiausia

minės ir didelė minia susi- 
* rinkusių lietuvių.

ir baisiausia visoje sios ša
lies civilinės aviacijos isto
rijoje.

Daugelis šiame krašte gy
venančių lietuvių savo darb
štumu, sąžiningumu ir ga-

(E) Iš Vilniuje įvykusio 
K. Donelaičio gimimo 250- 

nuoliai dar nepakankamai jų metinių jubiliejaus komi- 
kovoją. Esą, "labai primity- teto posėdžio paaiškėjo.
viai, blogai“ pasakojama 
apie "milžiniškus“ sovieti
nius pasiekimus ar jaunimo 
žygius. Jis dar nurodė, kad 
"bažnytininkai mėgina pri
sivilioti visų pirma vaikus, 
jaunimą.“ Pagaliau Maskvi- 
nis varovas dar nusiskundė, 
kad nors Lietuvoje esama 

■didžiulės mokslininkų, mo
kytojų, medicinos darbuoto
jų, inžinierių, žemės ūkio 
specialistų armijos, tačiau 
ji nepakankamai formuo
janti jaunimo mokslinę pa
saulėžiūrą, o komjaunimo 
komitetai šiuos žmones 
silpnai panaudoją.

Vilniuje atidaryti nauji 
resp. bibliotekos rūmai

kad šalia 
dar paruoštas

liūs. bet tautos laisvė mums 
brangesnė už viską.

Vyriausioji vadovybė
Kova bus sėkminga, jei 

tos kovos veiksmai bus tiks
lingi ir taiklūs. Tuo rūpintis 

kitų parengimų,»vyriausios vado\vbė> 
jubiliejinio uždav

pašto ženklo projektas ir 
Donelaičio gyvenimui ir kū
rybai skirti stendai numaty
ti pasiųsti | Kaliningrado 
(buv. Karaliaučiaus) sritĮ 
Nutarta vietoje, kur gyveno 
K. Donelaitis, pastatyti pa
minklini akmenų

K. Donelaitis šių dienų 
Lietuvoje jau vadinamas 
'demokratinių realistinių 
lietuvių literatūros tradicijų 
kūrėju.“ Jubiliejaus proga 
Vilniaus universitete su
rengta mokslinė konferen
cija. Absolventai ir studen- 

| tai skaitė mokslinius darbus 
apie poeto kūrybą. Buvo su-

(E) Gruodžio 4 d. Vii- rengtas koncertas.

Žodis visiems lietuviams- 
Kovosim iki pergalės.

Mes nekapituliuosime — sukaktuvinėje sesijoje pareiškė 

VLIKas — Gali pasunkėti ateities sąlygos — VLIKas 

Padarė sprendimus Lietuvoj laisvinimo darbui intensy

vinti, plėsti ir reaguoti į naujas kliūtis

(Elta) Svetimų kraštų j Tačiau pavergtųjų tautų
grobimą, tautų pavergimą 
bei kolonialin| jų išnaudoji
mą laisvasis pasaulis yra ga
lutinai atmetęs ir visuoti
niai pasmerkęs. Jis pripa
žįsta visoms tautoms teisę 
laisvai apsispręsti, savaran
kiškai tvarkytis ir nepri
klausomai gyventi. Tačiau 
Sovietų Sąjungos ir kitų 
kraštų komunistinės vyriau
sybės šios teisės tautoms 
nepripažista. Tad, nors ma
žųjų ir silpnesniųjų paver
gimo, išnaudojimo ir naiki
nimo laikai jau praeina, ko
munistų imperialistiniai už
simojimai ir jiems oportu- 
nistiniais sumetimais lais
vųjų kraštų pataikavimas tą 
tautų išsilaisvinimo vyksmą 
tebetrukdo ir lėtina, nors 
tai ir yra tik laikinė apraiš
ka. y

Į tą sukuri buvo jėga Į- 
traukta ir mūsų brangi Tė
vynė Lietuva. Sovietų ir hit
lerinės Vokietijos valdo
vams susitarus, ji buvo už
pulta ir pavergta. Jau 23 
metai, kaip ta vergija tęsia
si, o jos padalytos žaizdos 
plečiasi, ir tautos kančios 
didėja.

Laisvasis pasaulis, Į kurą 
tiek daug vilčių buvo sudė-

aisvei atstatyti nesiryžta 
mtis žygių nei Jungtinėse 
Tautose, nei tarptautinėse 
conferencijose. Mūsų pačių 
/ėdamos išlaisvinimo kovo? 
:ors ir netrukdo, bet stipriai 
paremti nesiima. Toje žūt
būtinėje kovoje esame kartu 
ik su kitais pavergtaisiais 
r joje turėsime ištesėti ligi 
oergalės.

Mūsų ginklai

Mes nekapituliavome ir 
nekapituliuosime, nes mūsų 
ginklų priešas nė savo ato
miniais ginklais negali su
naikinti ir niekad nesunai
kins. Tiesos, teisingumo ir 
laisvės troškimas liepsnoja 
kiekvieno geros valios žmo
gaus širdy. Gi ši troškimą 
jžgniaužti ne|stengia jokia 
pasaulio jėga, ir jis ilgainiui 
sugriauna kiekvieną tironi
ją-

Sovietinis okupantas tai 
gerai žino ir todėl griebiasi 
melo bei klastos. Okupaciją 
vadina išlaisvinimu, jos |- 
vestą kolektyvinę vergiją 
socialiniu teisingumu, o tau
tos naikinimą ir krašto kolo
nizavimą rusais — brolišku
mu. Tačiau pasaulis sovietų

ta, ypač po Atlanto chartos Į nusikaltimus žino, o jų me- 
paskelbimo, principinėje • lai tik dar padidina jais pa- 
plotmėje yra mūsų pusėje. J sibiaurėjimą.

•inys. Šią vadovybę 
lietuvių tauta pasirūpino 
laiku. Okupacijos pradžioje 
ją sudarė rezistenciniame 
pogrindyje ir su visišku pa
sitikėjimu Įgaliojo bei įpa
reigojo kalbėti, dirbti ir ko
voti josios vardu. Ta vado
vybė yra VYRIAUSIAS 
LIETUVOS IŠLAISVINI
MO KOMITETAS. Jam š.
m. lapkričio 25 dieną suėjo 
dvidešimt metų. Tai pilnas 
subrendimas amžiumi, dar
bais ir populiarumu. Tiesa, 
darbų pabaigos dar nema
tyti, bet tai, ką VLIKas per 
tą penktadalį šimtmečio 
Lietuvos laisvinimo srity 
nuveikė, bus Įrašyta į Lietu
vos ir lietuvių tautos istori
ją. Nėra lietuvio nei šioje,
nei anoje geležinės uždan
gos pusėje, kuriam VLIKo 
vardas ir veikla būtų neži
nomi. Paž|sta jį ir kitos tau
tos. o ypač jų vyriausybės. 
Pažįsta pagaliau ji ir pats 
Lietuvos okupantas—Krem
lius. Visi jį mato ryžtingai 
dirbanti ir kovojantį už Lie
tuvos laisvę.

Ne atsitiktinai jis toks y- 
ra. Jo gyvybingumas ir pa
jėgumas glūdi jo kilmėje ir 
prigimty. Lietuvių taata jį 
sukūrė savo žemėje iš poli
tiškai suorganizuotos visuo
menės — gyvųjų politinių 
srovių, kurios darė lemia
mos reikšmės sprendimus 
Didžiajame Vilniaus Seime, 
atkūrė pasididžiavimo ver
tą nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Tėvynėje jos už
draustos, niekinamos ir lai
dojamos, tačiau vra išliku
sios gyvos, veiklios ir gajos 
lietuviu širdyse bei sąmonė
je. Gyvos ir gajos yra josios 

j ir lietuvių gyvenime ir viso
se jų bendrinėse organiza
cijose, nes "idėjos, jei di
džios, nemiršta kaip žmo
nės“ (Maironis).

Busimoji Lietuva

Tos didžios idėjos, kurios 
sudaro minėtų lietuvių poli
tinių srovių pagrindus, bū
damos visuotinės reikšmės, 
nėra vienų lietuvių nuosa
vybė. Jos yra bendros visam 
kultūringam pasauliui. O 
ypatingai didelė tų idėjų Įta
ka Europos tautose.

Lietuva savo geografine 
padėtimi, kultūra ir tradici
jomis priklauso Europos 
tautų šeimai. Tad neabejoti
na, kad išsilaisvinusi Lietu
va atsistatys tais pačiais i- 
dėjiniais pagrindais, kaip ir 
kitos Europos tautos. Tuo 
būdu VLIKas, apjungdamas

toms idėjoms atstovaujan- nės sesijos dalyviai kreipiasi 
eias lietuvių sroves, saugo į viso pasaulio lietuvius — 
ne tik buvusios nepriklauso-) pavergtoje Lietuvoje, iš
mos Lietuvos tradicijas, bet j tremtuosius ir užjūriuose 
ir būsimos laisvos Lietuvos j gyvenančius — reikšdami 
idėjinius pagrindus. i gilų apgailestavimą, jog

Kurios iš tų idėjų ir ko
kiu mastu dėtinos nepri
klausomos Lietuvos pagrin- 
dan, nuspręs pati tauta. Ta-
čiau jau dabar neabejotina,
jog ateities Lietuva turės 
būti nepriklausoma demo
kratinė respublika. Josios 
teritoriją sudarys Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos žemės 
ir tos Rytų bei Pietų sritys, 
kurios buvo kuri laiką sveti
mųjų valdytos. Suvereninė 
valdžia bus tautos rankose. 
Ji visuotiniu, lygiu, tiesiogi
niu ir slaptu balsavimu iš
rinks Seimą ir kitus konsti
tucijos nustatytus organus. 
' Visi Lietuvos piliečiai, 
vyrai ir moterys, Įstatymų 
atžvilgiu bus lvgūs. Niekas 
negaus privilegijų ir niekam 
rebus mažinamos teisės dėl 
kilmės, tikėjimo ir tautybės. 
Piliečio asmuo ir butas — 
neliečiami. Tikėjimo ir są
žinės laisvė garantuojama. 
Spaudos, žodžio, susirinki
mų ir organizacijų laisvė vi
siems piliečiams suteikta. 
Visose ūkio srityse pilie
čiams laiduojama iniciaty-

Ten tik snėie? nuo žemė«= ■ bumais yra Prasiverž« i P ien, tiK spėjęs nuo žemes . . . . :r at.
pakilti ir septvnias minutes- vicoc-- -i -i Y- , sakingas vietas. Bet ir visosore įssriaikvti, sprogo dide- , • - • „ , • • štilis keleivinis lėktuvas ku- nelaimes Juos ly^iai Pah«- us keleivinis lėktuvas, ku į . kanadiečius> 0
™JefXuSnXirVdTi n“aimi,» atsitinka
de^mPe“nos k^uoK j a»‘ ™ irvan‘

bei išmuštos duobės vande-! . , , , .
ny sunaikino šimtą aštuo- i stai Ir ^a^al . A. 
riolika keleivių, kurių tarpe' $}aPŠys — toiontietis lietu- 
buvo ir vienas torontietis į v*s- I brastą j| atbloškė
lietuvis.

Atrodo, kad dalis 
vių | orą iškrito, lėktuvui 
dar nespėjus nukristi, nes 
pelkėse buvo rasta keletas 
sutraiškintų lavonų ir lėktu-

praūžusio karo audros. Tė- 
! vyrėję ir varguose skęstan- 

kelei- čiose stovyklose mokslo jis 
buvo ragavęs, bet jokios
naudingos specialybės ne
spėjo Įsigyti, nes sutrukdė 
emigracija.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas taip ilgai užtrun-, 
ka ir laisvosios tautos ne- VLIKo NUTARIMAI 
siima sovietų pavergtųjų

ve buvusių daiktų. Žuvusio At k j šį kraatą netu. 
lietuvio dokumentai ir kele-1 rtdamas nej pakankamai 
tas smulkių daiktelių taip ,ėšų nej kitokhj
________________________jis vistik pasiryžo stoti į u-

; niversitetą ir įsigyti inžinie
riaus specialybę. Seni tėye- 
liai ir kiti giminės mažai ką(Elta) 1963 metų lapkri- .

.. \7T tv v • • čio 23-24 d.d. Vyriausiasis tegalėjo jam padėti, nes pa-
spręsti. VLIKas, kaip ir pra- u Išlaisvinimo Komi-I gyvendami pirmąsias
ėjusius dvidešimti metų, va-; . . . dj | įsikūrimo dienas, grūmėsi
dovaus neatlaidžiai lietuvių York” išklausęs > Įvairiais nepritekliais. _

rrtvai ii? i iotiivni J J . . v į ĄTok^Io vidurvie dėl lėšųvykdomųjų organų ir pa-! viuuryje uei ir»u
kviestų asmenų bei komisijų1 £t°kos pradėjo klupti, bet,
pranešimus ir apsvarstęs vi- nenorėdamas jo nutraukti, 
są eilę iškeltų klausimų, pri-' pradėjo ieškoti jį supran- 
ėmė šiuos nutarimus: į tančios ir širdžiai artimos

gyvenimo draugės. Apsive- 
1. VLIKo sesija, išklau- Harhščia ir. 'vyro laimei, 

siusi VLIKo pirmininko ir pasiaukojusią žmoną, kuri, 
voje ir ieškos jai draugų bei į Vykdomosios Tarybos pir- sunkiai dirbdama, iš savo 
pagalbos. Plės draugų ir rė-, mininko pranešimų, giria jų rankų darbo kukliai pragy- 
mėjų tinklą kultūrinėse pa-; veiklą ir reiškia padėką už veno patj jr daug padėjo 
šaulio organizacijose, moks- į atliktus darbus bei tvirtą pa- mokslo siekiančiam vyrui, 
Io institucijose ir spaudos į siryžimą ir toliau tęsti kovą ■ tikėdamosi laisviau atsi- 
bei ūkio sektoriuose. Lietuvos nepriklausomybei kvėpti, vyrui mokslą baigus.

tautų problemą energingiau

tautos kovai už Lietuvos 
laisvę. Jis jungs ir telks vi
sas pozityvias lietuvių jėgas 
šiam didžiam darbui. Jis 
palaikys tamprius ryšius su 

pasaulio laisvomis tauto
mis ir valstybėmis, infor
muos jas apie padėti Lietu

Ateitie* darbams sąlygos 
gali pasunkėti

Sovietų infiltruoti agen
tai daro viską, kad įneštų 
maišaties Į lietuvių tarpą. 
Gali atsirasti tokių vienas 
kitas, kurie pradės megzti 
santykius su kraštu per so
vietų okupacines įstaigas. 

, . . „ . . : Okupantas seniai to siekia,
vos laisve. Pmati nuosa\\-| p;jtoms valstybėms Lietuvos 
bė pripažįstama ir ginama. I jjun^m0 j Soviet Sąjungą 
bet JOS naudojimas derina- 'nJep4paž;stant> Miskva £
mas su bendrąja dirbančių
jų žmonių ir tautos gerove. 
Žmogaus darbo jėga saugo
jama ir globojama. Darbas 
pasirenkamas laisvai, o ne-į 
turintiems — parūpinamas. ‘

da pastangas, kad lietuviai 
patys bent de facto įjungi
mą pripažintų ir pradėtų
bendradarbiauti. Mes įspė
jame visus budėti ir sveti- 

Dirbantieji aprūpinami Ii- ' miem* tarnaujančių gundy
tos bei nelaimingų atsitiki-! mams netikėti. Ne bendra 
mų atvejais ir senatvėje.
Šeima yra visuomenės gy
venimo pagrindas, Įstatv-

darbiauti su okupantu, bet 
kovoti yra šventa lietuvio 
pareiga. Kas nueis bendra-

mais apsaugotas. Mokslas; darbiauti— nueis Lietuvos
visiems prieinamas, skatina
mas ir remiamas.

Santykiai su kaimyninė
mis valstybėmis grindžiami

priešo remti.
Akivaizdoje galimų nau

jų sunkumų VLIKas jau pa
darė reikalingus sprendi-

nuoširdžia kaimvnvste ir in- į mus Lietuvos laisvinimo 
‘ darbui intensyvinti- plėsti ii

j teresų derinimu. Apsijungu
si Europos tautų bendruo
menė yra siekiamasis idea-

' las. Busimoji laisva Lietuva 
atliks visas jai tenkančias 
pareigas ir padalys viską, 
kad apsijungusi Europa ati
tiktų visų Europos tautų in
teresus. Santykiai su tauto
mis ir valstybėmis už Euro-

į naujas kliūtis tuojau rea
guoti. Jis kviečia visus lie
tuvius solidariai laikytis, 
nenuleisti rankų ir vilties 
nenustoti. Prašo būti aktin
gais susipratusiais lietuviais 
ir savo darbus derinti su 
VLIKo darbais. O kartu ir 
primena, kad VLIKo dar
bams reikia didelės ir nuo- 

pos ribų, ypač tomis, kurio- j širdžios talkos. Reikia lėšų, 
se gyvena lietuvių, grindžia- i reikia pasiaukojimo, reikia
mi kultūriniu bei ūkiniu dirbančių žmonių. Auka ir 
bendradarbiavimu. ; <jar|,as Lietuvai išlaisvinti
Ateities rūpesčiai ir talkos yra mūsų šūkis.

reikalingumas ! Vyriausia* Lietuvos
v • - t T-i • Išlaisvinimo Komitetasv ynausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto 20 metų Nevv York, 
sukakties proga sukaktuvi-. 1963 m. lapkričio 23-24 d.

Lietuvos
atstatyti. .Į Baigęs mokslą ir gavęs

2. VLIKo sesija, išklau-: inžinieriaus diplomą, jis 
siusi dr. K. Šidlausko prane-' tuojau gavo ir gerą tarnybą. 
Šimo apie Konsolidacinės' Būdamas darbštus, sumanus 
Komisijos Chicagoje vykdy-- jr sąžiningas, tarnybos laip
tus darbus, reiškia padėką į tais pradėjo lipti Į aukštu- 
K. Šidlauskui, L. Šmulkščiui mas. Kompanija, pilnai juo 
ir J. Talalai už padėtas pa-1 pasitikėdama, pradėjo daž- 
stangas konsolidacijai |gy- nai komandiruoti Į tolimas 
vendinti. Tačiau, turėdama vietas sunkiausių ir sudėtin- 
galvoj, kad yra sudalyta giausių reikalų atlikti. Iš 
nauja jungtinė komisijai vienos tokios komandiruo- 
konsolidacijai vykdyti, lai j tės grįždamas, jis ir papuo- 
ko, kad Chicagos komisija! lė i tą didelės nelaimės iš- 
savo uždavinį yra atlikusi.! tiktą lėktuvą, kuris sunaiki-

3. VLIKo sesija, išklau-ino dar visai jauną jo gyvy. 
siusi M. Brako pranešima i kę-
apie konsolidacinę veiklą1 A. Slapšys žuvo, spėjęs 
Komisijos, kuri buvo suda-: pasidžiaugti tik trisdešimt 
lyta 1963 m. birželio 22 d.: šešiais pavasariais. Paliko 
politinių grupių atstovų su-1 didžiausiame nuliūdime ir 
važiavime, pritaria Komisi-j ašarotomis akimis žmoną, 
jos darbams ir kviečia dėti keturis mažus vaikus, senus 
pastangas, kad visų gyvųjų' tėvelius, brol| ir seserĮ. Is 
politinių grupių pajėgos bū- j vaikų tik viena dukrelėj ge
tų sujungtos Vyriausiame j raĮ supranta motinos ašarų 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi-1 reikšmę, o visi kiti dar yra 
tete Lietuvos laisvinimo 1 ^a<^ v^s ^ar tebe-
darbams ir kovoms toliau laukia iš darbo gr|žtančio 
tęsti. ( tėvelio.

4. VLIKo sesija, išklau
siusi Tautos Fondo pirmi
ninko ir S. Lūšio praneši-i 
mų Lietuvos laisvinimo dar

J. Mikalauskas

NAUJIENA

bams finansuoti lėšų reika 
lu, nutarė organizuoti pa 
stovų savanorišką apsidėji

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbu apžvalga, redagavo

mą aukomis. Lėšų rinkimo ^r‘ Ęa}y» Matulionis, labai
metodą ir tvarką VLIKo 
prezidiumas sutaria su Tau
tos Fondo Valdyba.

5. VLIKo sesija, išklau-

gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA. 
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai

šiusi gausius sveikinimus žo-1 na $6. 
džiu, laiškais ir telegramo-į Leonard Valiukas, U- 
mis, dėkoja visiems sveiki-i THUANIA LAND OF HE-
nusiems, VLIKo darbus |- 
vertinusiems ir pateikusiem 
vertingų minčių, kaip Lietu
vos laisvinimo darbą tęsti 
ateity.

ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslu, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinių*, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, ti 
tomas, 336 psl., kaina $5. .
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

pasaulj, tai Izraeliaus Die-i 
vas. Ir Dešimt Dievo Prisa-į 
kymų, kuriuos tėvas kasdie Į 
kaltoji su poteriais, taip pat 
Izraeliaus Dievo prisaky
mai.

— Ale mes turim Kristų, 
o žydai jo neturi.

— Gerai, tėve, bet kas y- 
ra Kristus?

— Jis yra Dievo sūnus.
. — Kokio Dievo? Ar ne 
to paties, kuris sukūrė pa
sauli? Juk tai žydų Dievas. 
Tai ko tėvas bijaisi žydų?

— Reikia bijoti, Maiki. 
Juk žydai mūsų vieros ne
priims, jeigu su jais susivie- 
nysim. Jie reikalaus, kad 
mes priimtume jų vierą, ba 

į jie rokuoja. kad jų geresnė. 
0 norint vierą priimti, pir
miausia reikia priimti jos 
krikštą. Nu, aš niekad ne
pristočiau, Maiki, kad rabi
nas žydiškai mane krikšty
tų.

— Bet tėvas turėtum ži
noti kad ir Kristus buvo to
kiu pat būdu krikštytas.

— Maiki, verčiau apie tai 
nekalbėkim, ba aš nežino
siu, kas aš per vienas.

— Na, tai užsirūkyk pyp
kę ir pagalvok.

ČIA SINATRA PALIKO REIKALAUTUS PINIGUS

Taip FBI agentai viską išuostė tame nam elv Canoga Park. Cal., kur Sinatrai būvu 
sakyta palikti reikalaujamus $240,000 p agrubtam sūnui išpirkti.

Ž?mes ūkio negalavimai 
Sovietų Sąjungoje

Nikita Chruščiovas laiko mų. Sekančiais metais pra- 
save geriausiu žemės ūkio sidėjo išgarsintas septynme-

žolė ovsiuga apniko lau
kus... paaiškėjo aštri būti
nybė palaipsniui eiti žem
dirbystės ir gyvulininkystės 
intensifikacijos keliu,“ rašė 
minėtas žurnalas.

.— Linksmų Kalėdų, tėve! krikščionių.
— Denkiu, Maik, už gra-i — Ar pasiutai?

• žų žodj, ale mano Kalėdos —Ne aš čia kaltas, tėve. 
šįmet vistiek nelinksmos. . Tokia žmonijos istorija.

— Gal neturėjai kuo pa- Krikščionys garbina tą pati 
Kristų, o vis dėlto ir jie su
siskaldę sektų sektom. Vie-

žinovu Sovietų Sąjungoje ir 
jau 10 metų pats vadovauja 

D -i -• , žemės ūkio politikai. Kada
išsirašyti Keleivį. ‘ Kaina I ,1Sįn1' “ tal bl!v0 r3^ ko" 
metams $5 lektyvizacijos metai —

silinksminti?
— Turėjau biskj ir įssi-

geriau, ale ant dūšios mar-1 ['V dk babtistų yra 16 sektų, 
kat na, ir dac oi. į Liuteronų yra 8 sektos, me-

— Ir nežinai, kodėl? 4 lr.a??« kltok«i-
— Žinau, Maiki, kur gi; Todėl P«P>ezius ir norėtų 

čia nežinosi.

ŽODYNAI

cio planas (1959-1965).
Kupinas vilčių, kad toks 

planas pasiseks, Chruščio
vas iškilmingai skelbė, kad 

vvizacijos metai — pa- jau 1965 metais Sovietų Są- 
aiškėjo, kad žemes ūkis ne- ju susUygins ir net ,)ra. 
ra pasiekęs 1913 metų ly-• ,enks JAy žem& Qkjo 
gio ir jau gresia badas, visa-|duk atsj£ko
c n h s vaoas gnebesi refor-' - - - - - -galis
mų, tai, kas turėjo atsitikti ū-

na, lai Vz\z4 Al 9 vai iyazvavtz •
— Popiežius nori visas 

vieras suvienyti, tai vot, ko
dėl tužba mane graužia.

— Tėve, jeigu aš būčiau 
popiežius, tai ir aš sakyčiau, 
kad tiems,kurie tikisi numi
rę rasti kitą gyvenimą, ver
tėtų susivienyti.

— O kam?
— Kad linksmiau būtų 

keliauti i dangaus karalystę.
— Šarap! Nekrėsk juokų.
— Ar tėvas nesirengi j 

tokią kelionę?
— Šiur, kad rengiuosi.
— Tai kodėl nenori kom

panijos?
— Kokia čia gali būti 

klumpanija, Maiki? Juk tu 
žinai, kad ant žemės yra vi
sokio svieto. Yra čigonų, 
ką iš suktybių ir vagysčių 
gyvena, yra nigerių, ką juo
dą Dievą garbina, ir yra pa
gonių, ką monkėms mel
džias. Nu, tai i ką tas būtų 
padabna, jeigu visus juos 
suvienytum i vieną susaidę? 
Koki Dievą tada reikėtų 

■garbinti, ką?
— Teve, popiežius ir ne

sako, kad reikėtų suvienyti 
visas religijas. Jis žino, kad 
tai neįmanomas dalykas, 
nes religijų yra perdaug pa
sauly, ir perdideli tarp jų 
priešingumai. Jam norisi, 
kad nors krikščionys suartė
tų. Bet ir tai vargiai jam pa
vyks, nes kiti krikščionys 
nenori patekti jo įtakon.

. — O kiek yra iš viso
krikščionių ant svieto?

— Truputį daugiau, kaip 
900 milionų, tėve.

— O kiek pagonų?
— Toks žodis šiandien 

jau ne madoj, tėve. Jo vie
toj askoma: primityvūs ti
kėjimai. Jiems . priklauso 
daugiau, kaip 120 milionų 
galvų. Jeigu paimsime dar 
budistus, šintojistus, muzul-

Keleivio administracijoje n'Jmnu‘taiku turėio Dakeltil kiui’ kuriam vadovauJa Pal-
- ...____________ ąaa« šiuos kiekvie- į^Tūkio g^X

| tas grupes kaip nors suvie-, reikalingus žodynus^ , manymai feuvo vykdomi. j v'aka™,
nyti. Didesne butų jo impe- Dabartinės lietuvių kalbos
rija ir daugiau būtų biznio.

— Maiki, aš to bijau.
— Kodėl? Juk vienybėje 

galybė.
— Į vienybę, Maiki, gali 

eiti tiktai toks su tokiu. Bet 
kaip aš galėčiau sėsti prie 
vieno stalo su protestonu, 
kuris pėtnyčioje baliones 
ėda?

— Bet kodėl tėvas taip 
bijai ”balionės“? Juk ir 
pats esi kaip „balione“ — 
visas iš mėsos nuo galvos 
iki kojų.

— Maik, jeigu aš grieko 
nebijočiau, tai už tokią šne
ką raidavei žiebčiau tau per 
ausį! Anistagat žiebčiau!

— Tėve, atsimink, kad j 
karščiuotis senam žmogui į 
pavojinga. Gali gauti šir-į 
dies smūgį.

— Nu, tai tu nevadinki 
manęs balione. Aš tau nej 
balione, ar supranti?

— Matau, kad tėvas jau 
pyksti ne juokais, tai pasa
kykim vien kitam „iki pasi
matymo“.

— Džiūsta minut, Maik, 
džiūsta minut. Dar ne vis
kas išfigeriuota.

— O kas dar neaišku?
— Tu sakai, kad popie

žius nori tiktai krikščionių 
vienybės. Bet aš matau, kad 
vyvkupų seime Ryme dabar 
maišosi ir žydų rabinai. Nu, 
tai kaip būtų, jeigu popie
žius ir su jais susifrentautų? 
O prie to gali prieiti, ba po
piežius jau pripažino, kad 
už Kristaus nukryžiavojimą 
žydų negalima kaltinti, ba 
už tai kaltas visas svietas. 
Taigi išeina, kad žydai yra 
nais džentelmonai ir su to
kiais galima susivienyti, ar 
ne?

— Ar tėvui tas nepatik
tų?

— Nausa, aš to bijau.
— Bet kodėl? Juk žydai

J.žodynas, redagavo prof. 
Balčikonis ir kt.. yra 
45,000 žodžių, 990 
kaira .......................  $12.00

> gamtos dėsniais, nei Vakarų 
Be atodairos imta griautipatyrimu.

nusistovėjusi* ekstensyvinis n ame • i a - /□ v 1 “er pirmuosius septyn-ūkis su žaliais plotais (dobi- .. ... ,nsl., . < mečio 4 metus ne tik nebuvo1 ’* Iienomis) ir pūdymais, vi- ... , . i i. . , , . - pasiektas bent koks progre-suprantant, kad kras-! , . , .. . . .sas, bet buvo tupciota vieto-sai nes

vo laiku tiiiko stambių ka
pitalų, kurie buvo reikalin
gi kitiems reikalams. Bet tai 
menkas pasiteisinimas. Trą
šų nebuvo užtektinai, bet ir 
ne taip mažai: 1962 m. jų 
pagaminta 17 mil. tonų, o 
1963 m., Chruščiovo žo
džiais, — 20 mil. tonų. Tai 
pusė to, ką pagamina JAV. 
Sovietinis ūkis vargsta ne 
tiek dėl trąšų trūkumo, kiek 
dėl nemokėjimo jų vartoti. 
Tai pasekmė žemos rusų 
kultūros ir dar daugiau bol
ševikinės ūkio sistemos.

Chruščiovas pasakojo,
kaip žemės ūkio veikėjai 
nerūpestingai žiūri i trąšas 
ir dažnai barbariškai su jo
mis elgiasi. Trąšos dažnai 
būdavo išmetamos stotyse 
iš vagonų laukan, ir jų kal
nai mėnesiais gulėdavo ir 
gesdavo. Tokius kalnus ap- 
snigdavo, ir vaikai važinė
davo nuo jų rogutėmis. Taip 
šnekėjo pats didysis bosas.

Chruščiovas mano, kad 
reikės pagrindinai keisti 
trąšų paskirstymą — jas 
skirti ne provincijoms arba 
gamybinėm valdybom, bet 
atskiriems ūkiams, pirmoj 
eilėj tokiems, kur trąšos at
neš daugiau naudos ir kurie 
garantuos derliaus padidė
jimą.

Garantija turės būti pa
remta sutartimis tarp vals
tybės, kuri duoda trąšas, ir 
ūkio, kuris įsipareigoja gau
ti didesnį derlių ir atiduoti 
valstybei tam tikrą kiekį 
grūdų nustatytomis kaino
mis. Sutarčių vykdymas bus 
kontroliuojamas partijos or
ganų.

Dirbtines trąšos, aišku,

Rugsėjo pabaigoje Kras- 
nodare pasitarime su Šiau
rės Kaukazo ūkvedžiais 
Chruščiovas pirmą kaitą 
pasakė apie grūdų pirkimą 
kapitalistiniuose kraštuose, 
kas Vakaruose jau buvo ži
noma, bet iki to laiko slepia
ma nuo Sovietų S-gos visuo
menės, matyt, todėl, kad ne
sukeltų aštrios kritikos ir iš
gąsčio.

„Mes buvome priversti 
užpirkti grūdų maistui už
sieny. 6 milionus 300 tūks
tančių tonų kviečių nupir
kom Kanadoje ir 1 milionų 
800 tūkstančių tonų Austra
lijoje. Be to, buvo paskolin
ta 400 tūkstančių tonų iš 
broliškos • Rumunijos, nu
pirkta kviečių ir miltų iš 
Prancūzijos, Italijos ir Va.

Lietuviškai angliškas žo- te nėra sąlygų iš karto per-
dynas, Viliaus Peteraičio. II. eiti prie intensyvaus ūkio;

laida, daugiau kaip 30,000 Į buvo įsakyta išarti dobilie-
žodžių, 586 psl., kaina $7.00. ! nas ir pievas, kad tik didėtų! ^^tyta pakelti bos su JAV d«l grūdų pirki-

pasėlių plotai. Apie 34 mi- * .. mo“, kalbėjo Chruščiovą*.
Ilonai ha stepių -(plynų, . . .. Aišku kad Sovietijos že'. , ’ - muosius trejus metus jis ne- n.«*u uvucujyo
sausų lygumų, kur dėl dreg- pasiekti 195g mctų . mės ūkis suklupo, ir visaga

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
39,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ........................ $6.00.' mės stokos tik žolė teauga), 

1 niekad nemačiusių plūgo, 
Anglų-lietuvių kalbos žo- į buvo išplėšta ir užsėta kvie- 

psl. apie 20,000 žodžių, kai*! čiais; buvo įsakyta sėti ku
kurūzus (komus) net ten, 
kur jie augti ir prinokti ne
galėjo. Lygiagrečiai turėjo 
augti traktorių ir mašinų ga
myba. Galop buvo sudary
tos vien iš komunistų garny-

! bos valdybos, kurios turėjo 

i tvarkyti ir kontroliuoti že- 

i mės ūkį.

dynas, V. Baravyko. 368 
na ................................ $4.00

imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą
! TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETU 
RUSIJA

je, o kai kuriose srityse net 
atgal žengiama. Bulvių der
liūs pagal septynmečio pla- Vokietijos ir vedamos dery-

derliaus lygio, o 1962 
tais nusmuko 20% 
to lygio.

Smukimas vyko, nors per

me-
žemiau

gali derlių padidinti, jas iš
mintingai vartojant, bet kur 
viešpatauja visagalinti ir vi
sažinanti partinė biurokra
tija, o kolchozininkai yaa 
vergų padėtyje, naujų užsi
mojimų vaisiai bus tokie 
pat, kaip ir buvusių refor
mų. Bet apie tai plačiau kitą 
kartą.

V. S.lis vadas galvoja, kaip išsi 
sukti iš klampynės, Į kurią 
jis pats su savo padėjėjais! LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
nuvedė žemės ūkį.

Rugsėjo menesį jis išvys-1 Gražų Lietuvos žemėlapi 
tą patį laiką sovehozuose ir energingą veiklą, organi-: galite gauti Keleivio admi-
tmlr-rinviiMCo hmrn cmtii-kial , •. •___ _ I * * -- - ..X CDkolchozuose- buvo smarkiai 
padidintas visokių mašinų

zuodamas pasitarimus su J nistracijoj už 50 centų, 
žemės ūkio veikėjais svar-

Suprantama, kad, smar- __ ___ __ _______
Joje smulkiai aprašyta Į kiai didėJant I kartą viltys nepasiteisino,

bolševikinio teroro sistema,! auS° gaunamų grudų Ie'. Kompartijos vadovybė jau į

broliai, seserys, giminės ir ’
draugai. Lietuvių kalba to-! Gausiausio derliaus pa
klos knygos dar nebuvo, siekta 1958 metais, bet ir 
Kaina $2.50. Gaunama Ke- toks derlius Tegalėjo paten- 
leivio administracijoje. kinti visų ša’ies reikalavi-

skaičius, vien traktorių pa- besnėse vietose ir kaldamas 
didėjo nuo 1,750,000 iki 2, J j galvą, kad aprūpinti kraš- 
293,000, o mineralinių trą- j tą žemės ūkio produktais 
šų padaugėjo 40%.

1963 metais buvo planuo- 
kelti gamybą, bet ir šį

galės geriau išnaudojant tu-

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite

ta

monus, izraelitus ir kitus, I garbina tą pat! Dievą. Tei 
taijš viso bus daugiau, kaip I angiau pasakius, mes gai-| 
Ž«lioi,ai nekrikščionių - biname jų Dievą. Nes Bib- 
du kartu daugiau, neguI lijos Dievas, kuns suktine'

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų i araeauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pa-iskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži. pasakojimas sklandus, ir yisa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniem- giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 < persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS” ’
636 E. Broadway------:---------So. Boston 27, Mas*.

žesnis už pernykštį, bet tai 
slėpė nuo savo visuomenės, 
slėpė gresiančios katastro
fos pavojų. Dar daugiau: Į 
ji išvystė propagandą, kad 
ūkiai „savanoriškai“ padi
dintų pyliava valstybei. Pra
dėta ieškoti kaltininkų, nes 
partijos viršūnės visada yra 
neklaidingos. Rugsėjo mėn. 
partijos organas „Komu- 
nist“ Nr. 13 vedamajame 
rašė apie liūdną žemės ūkio 
būklę ir kaltino partinius 
veikėjus apsileidimu: už
uot kūrybingai veikę ir vyk
dę partijos ir vyriausybės 
direktyvas, jie pasitenkino 
biurokratiniu administravi
mu ir rašymu išpūstų apy
skaitų.

„Milžiniškuose plėšinių 
plotuose 5-6 metus • sėjant 
kviečius po kviečių, pradė
jo smarkiai didėti dirvos e- 
rozija ( sausvėjai nupučia 
derlingąjį sluoksnį) ir pikt-

rimas dirvas, vartojant mi- Keleivio išleistoje knygutėj 
neralines trąšas, dirbtinį že-Tikra teisybė apie Sovietų 
mės drėkinimą, gerinant Sąjungą.” _
sėklas ir gyvulių veisles,! Joje rasite bendrų žinių 
kaip to reikalauja agrono-.apie Sovietiją, apie jos pa- 
mijos mokslas. į dėti, kaip bolševikai paėmė

Numatoma žymiai išplės- valdžią, tvarko ūkį, kokia 
ti chemijos pramonę, kuri yra darbininkų padėtis, apie 
gamins mineralines trąšas. į koncentracijos stovyklas, są- 

Dėl dabartinio minerali- žinės laisvę ir t-t. ir t.L 
nių trąšų trūkumo Chruščio- Ypač šiuo metu ji naudin- 
vas pasiteisina tuo, kad che- ga ir įdomi paskaityti. Jos 
mijos pramonei išvystyti sa- kaina tik 50 centų.

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau baigta* spausdinti.

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kale’- dorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 

buvusi — 75 centai.
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
”ič r i F I V I S“

636 E. Bro.dway------ :------- South Bo*<on 27. Mnv

&



Puslapis šeštas Nr. 52,1963 m. gruodžio 25

MOTERĄ SKYRIUS
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IZ —v*Kūčių

vakaras
Din - dan - dan! 

Girdėsite aidus
Varpeliai suskambės, 

Kalėdinės giesmės!
f-rTTTTTTtTTTTTtTTTTfTy

Lietuviškųjų Kūčių papročiai vra labai gražūs. Jie 
iškilmingi ir šventiški. Dėl to ir mes, nors esame išeivijoje 
—tiek senieji aeiviai- tiek ir jaunieji. — turėtumėm tuos 
papročius branginti ir juos išlaikyti.

Lietuvoje Kūčios prasidėdavo vakarienės metu. Ka
dangi valgymų ant stalo sunešdavo nemažai- tai dažniau
sia žmonės persi valgydavo ir nakti sunkiai virškindavo 
neįprastą patiekalų daugybę. Dėl to dabar dažniausiai 
Kūčias valgo truputi ankstėliau, kai tik pradeda temti 
(apie 5 vai. vakaro), šeimoje patys vaikai stropiai seka 
Kūčių vakarienės laiką, vis išbėgdami į kiemą pasižiūrėti, 
ar jau užsižiebė pirmoji žvaigždė. Tada tie mažieji prane
šėjai užragina šeimininkes, visu rimtumu argumentuoda
mi, kad jau atėjo laikas sėstis prie stalo.

Ant stalo, paprastai, padeda šieno, uždengia balta 
staltiesia, paruošia vietas visiems šeimos nariams, taip 
pat ir mimsiems (palikdami tuščią vietai. Pamaldžiai
visi sustoja, kiekvienas prie savo lėkštės, sukalba maldą, 
paminėdami mirusiųjų artimųjų vardus, mintyse ben
draudami su jais. Tada visi susėda- ir namų šeimininkas 
ima ploikelę ir apdalina visus savo šeimos narius ir kvies
tus svečius. Plotkeles laužo visi tarpusavy, išsakydami sa
vo linkėjimus. Dažnai pasibučiuoja. Po to seka Kūčių 
vakarienė.

Pirmiausia valgo silkes. Jų gali būti Įvairių rūšių pa
tiekalai : žalios, keptos, marinuotos, rūkytos ir dar kitaip 
pagamintos. Tinka taip pat konservai: sal dinai- šprotai ir 
kiti, garniruoti įvairiomis daržovėmis. Po šitų užkandžių | 
eina šilta burokėlių sriuba su baravykais (pasnikinė). Po 
to paduodama šilta žuvis, visokiais būdais pagaminta —'

KELEIVIS, 50. BOSTON

VISA! S£!M \! LINKSMOS VALANDOS

Malonu šitai šeimai prie kalėdų eglui ės susirinkus. O kiek lietuvių šeimų 
dėl šių dienų sūkurių yra išblaškytų ir kartu negalės Kalėdomis džiaugtis!

Bernardas Brazdžionis

BALTOS SNIEGULĖLĖS

Baltos sniegulėlės, krisdamos pro langą, 
Kaip maži varpeliai man j ausi žvanga. 
Sniegulėlės šlama- sniegulėlės šneka 
Apie šitos žemės šaltą baltą taką.
Iš rytu šalelės kyla šaltas vėjas- 
Snaigės apie mano veidą sukinėjas:
Užkris baltas lūpas- užkris juodus plaukus* 
Būsiu aš didžiausias balto sniego laukas. 
Visą naktį. Rytą — akys užmiegotos. 
Žmonės su žibintais eina į rarotas.
Žmonės į rarntat j RgrrĮgĮin mišią,

O žmogus po sniegu, kaip po kaita niša...

Vinco Pietsori Kūčios

KĄ NEŠAME 
KALĖDŲ DOVANŲ?

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsakyti i Keleivio 

skaitytojų klausimus teisės reikalais. Tie klausimai 
turi būti bendro informacinio pobūdžio. Klausimus 
ir atsakymus spausdinsime šiame skyriuje. Klausimus 
prašome siųsti tiesioginiai šiuo adresu:

M. Šveikauskas Attorney at Law, 8 Belgrade A\e.. 
Kosiindale. Boston. Mass., 02131.

Klausimas
Mano tėvas buvo antrą 

į Railą vedęs, bet jo žmona, 
i mano pamotė, greit pabėgo 
į ir per 15 metų nebuvo jo- 
i kios žinios, kur ii vra. Tė- 
• vui milus ir nepalikus jokio

testamento, dabar ' mano i 
oamotė atsirado ir reikalau-, 
ja dalies turto. Ar ji gali į 
gauti?

Posūnis
Chieopee, Mass.
Atsakymas

Jei 'i amstos tėvas būtų j 
pareikalavęs skyrybų (di- ! 

i vorso) trejiems metams į

(praėjus po to, kai ji antroji 1 
žmona be pagrindo paliko.! 
tai tokios skyrybos žmonai i 
neatsišąukus būtų jam pri-; 
pažintos. Tačiau šiuo atve-Į 
ju, matyti, Tamstos tėvas į 
mano manymu, po 15 metų' 
skyrybų neieškojo. Taigi,' 
grįžusi žmona yra Tamstos

Ne* Yorke yra 18,000 taksių.

VAIKAI GIEDA

žinomas Teksaso vaikų 
choras iš Et. VVorth gieda 
prie Kalėdų eglutės Kocke- 
fellerio centro aikštėj Ne* 
Yorke. Tas choras yra dai
navęs prezidentams ir po
piežiams.

Kalėdų šventes švenčia 
beveik visas pasaulis. Ta 
proga vieni kitus aplanko, ir
iš tolimesniu vietovių vieni, tėvo teisėta našlė ir, pagalLViitilVClliU V 1 LA > lv71.ll i z

pas kitus atvažiuoja. Kai j Massachusetts įstatymus, ji 
ruošiamasi į svečius, vis jau l ^a-i gauti vieną trečdalį
pagalvojama, ką nunešime 
dovanu?

Jeigu pirksime rūbą, ga
lime nepataikyti skoniui, ir 
jis nebus nešiojamas, nusi- 
mėtys. Apavą? Tuo labiau!

tūrio.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

galime nepataikyti pagal: LEAVE YOUR TEARS
' koją. šiaip kokį mažmožį? MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis. 222 pusi., kaina ....$3.95. j

Gal bus nepatenkinti.
Kuogeriausiam skoniui vi
sada gerai pataikysime, jei
nunešime gražią knygą, — UETVVie ISEIVUA Amerikoje. 
tai OUS pati geriausia ir tm- , vaizdi šio krašto lietuvių istorija, Į 
kamiausia dovana.

IN ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko j- 
( domūs atsiminimai. 477 pst, kai

na ............................... $o.00.

IETUVA B3DC Stepono -aairio 
seniausių laiku iki Lietuvos ne- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 

• labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek- 

I viena proga, gražiais alėtais vir
šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ____ $5.50

Vincas Pietaris, mūsų ra- Daktaras pats pastatyda- 
kepta. troškinta  ̂marinuota, virta su užpilu ir tt. Toliau — šytojas, pirmasis romams- vo ant ~ta!o nesančio namie
grybų pyragaičiai, šutinti kviečių grūdai (su medum), sli- tas gimė Žiūnų-Gudelių kai- vaiko fotografiją, kad jis! Ypač dabar, žiemos
žikai su aguonų pienu-o šiltame krašte su kokoso riešuto me> Prie kranto Šešupės, ku- nors simboliškai dalyvautų i laiku, kada ilgi vakarai,
pienu. Vėliau spanguolių kisielius, avižinis kisielius, džio- ^ą jis labai mylėjo. drauge su visa šeima prie kaip malonu pavargus ai į —i?tcripis ,« žemaičiu k-i

Baigęs medicinos studi- Kūčių vakarienės. šeimirinkei ar iš darbo su- što laiku, kieti apdarai l... t3.»
jas, buvo norėjęs praktikuo-; .Ji?~ kaip šeimininkas, pa- gausiam šeimininkui i a- ; PASAULTO lietuvių žtnynas
ti savo tėvynėje, bet, kaip kviesdavo visus atsistoti. ..miai atsisėsti ir pasiskaity- ?:Tn,'«s-

Pabaigę vakarienę, nuo įvairių valgių paima po tru-i politiniai neištikimas, buvo susikaupti ir pasimelsti taip,!įdomią knygą. O ir ir a-j .Jė"’ į ’’ ouuenėLj^m^^^^
dės- kain Vaą mokėto nrisimp- žam vaikui koks didelis tus 4/54 Kai'a

vintų vaisių sriuba—kompotas. Sakoma, kad Kūčioms 
būtnai reikia 12 patiekalų paduoti ant stalo.

gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chel-ora?. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršai® S5.00. minkštais
vir šais ........................................... 54.00 j AI.DEMOKRATI.IA iR BOT,

i AEVTZMAS. Pagal Kautski, nau-
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, r. A beiki . m? 1)Z ...........................

keisis. Kaina ........................ 25
1JETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RfiS. 32 psl., kaina.........  25 Cnt.

pučiuką ir nuneša gyvuliams į tvartą (taip buvo mūsų ištremtas į Vstiužnos mies- kaip kas mokėjo... prisime-
kaimuose), tuo Įrodydami didelę bičiulystę su savo gyvu- teli, Novgorodo gub. Ten i r2nt savo artimuosius_ gy-! džiaugsmas gauti į rankas
lėliais. ‘ vedė vietinio ’^batiuš- vus ir mirusius. Ant stalo' pilną gražių paveikslėlių

Mergaitės bėga prie vartų paklausti praeivio vardo: 
atseit, tokiu vardu bus josios mylimasis. Ilgą vakarą kai
me burdavo, liedami vašką, šviną arba šiaip popierį ant 
lėkštės sudegindami ir žiūrėdami į šešėlį. Vidurnaktį 12 
valandą eidavo i bažnyčią, į Bernelių mišias.

Balti pūkai be vėjo 
Erdvėje laksto, supas. 
Šaltukas smailiadantis 
Kanda nosytę, lūpas.

—Mamyt- iš kur tiek musių 
Baltsparnių pasikėlė?
—Vaikuti, mus aplankė 
Žiemaitės pasakėlė.

Negražūs mūs laukeliai 
Takuos purvynas taško, 
įšėlęs piktas vėjas 
Plikus medžius apdrasko.

Užmik, užmik, vaikeli, 
Sūpuos vėjužio dainos.
Jau naktis. Būriai žvaigždelių 
Klaidžioja dausų keliais.
Ir mėnulis žemę glosto 
Sidabriniais spinduliais. 
Stebuklingųjų sapnų...
Miego angelas jiems neša 
Visi žmonės saldžiai ilsis 
Po švelniu nakties sparnu.

5«.50 Į

1 knygutę! žinokime, kadkos gražiąją lukteri. • tam Kūčių patiekalų visuo- 
Sukūręs šeimą, jis neuž-. met būdav(, si]kfe jvairūs 

irnrso savo tėvynės, bei vis: konsf,rvai, bu,„kėlių sriuba.
i gejosi jos ir i ase, rase... \ i- jva;rjos žuvys, aguonų pie- ..........................
sos JO sukurtos lietuviškos nas ir ne( s]ižikai t padėtą. Taigi, geriausia (.0-
knygos buvo istreir.ime pa-, kisielius ir džiovintų vaisių ”
rašytols’ saldi sriuba. Pavalgė vėl

Savo vaikams Vincas Pie-, . . ,
taris papasakodavo‘lietuvis- X1SI tvbai pasime.»davo ir 
kų pasakų, deklamuodavo nueidavo į salioną. Ten, bū- 
lietuviškus eilėraščius, pa- davo, rašytojas jiems pa
dainuodavo lietuviškų dai- dainuodavo lietuviškų liau
nų. j dies dainų ir svečius ragin-

Ypač gražiai ir švelniai davo savų dainų padainuo-

knyga nepasensta, nesugcn- 
da, jeigu mes ją laikysime • 
tvarkingai ant lentynėlės

DIENOJANT. “knvc-nešhi karaliaus’’ j 
sūnau® Kiorn Bielinio įdomūs atsi | 
minimai. 464 n«L. kaina.... j

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimu antro'? dalis 592 ruslamni 
Kaina ........................................... 56.00

ouuen-
fcaiys
-:aina

Žilevičius. 326 d«1_ 
.......................... $5.00.

vana visiems ir visokiomis 
progomis yra knyga!

MŪSŲ MOTERYS

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Ameriko® lietuviams 144 pusla
piu. Kaina ................................. $1.00

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arta kodėl mūsuose nė
ra vienybės. 8v psl.. kaina .. $1.00

TAVO KELIAS j SOCIALIZMĄ- 
Parašė Leonas Bliumą®. Trumpai 
socializmo aiški nirimas. Kaina 25 c.

nei. laisvos Lietuvos. Lietu
vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina ............................ 25 Cnt.

į SUŽADĖTI Nfi -T Titinio 15 tn*"1 
pasakormu 1”9 rr«l Kaina ™

LIETUVTU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir -nredagavo .Tona® Ba- I 
lvs. 472 datuo® ®u gaidomis. An?- , 

liškai duota* kiekvieno® dainos • 
turiny® todėl tinka dovanoti ir j 
lietuviškai nekalbantiems. imšte
826 pusi. kaina ......................  $5.<X> j

1
SOCTAT TZVAS IR RET.TGTTA.

rašė E. Vandervelde. vertė Vardū 1 VISUOTINAS TVANaS. Ar galėjo
nė lapkričio mėn. turėjo sa- nas- Kaina ............................. 25 Cnt ' tvanas būti ir ka apie tai sa-
vo darbu parodą Baltimorę-' mapj.boroį;ws ;.ithuanian j

Dailininkė A. Tamošaitie-

je- Gražiai dekoratyviai iš-
padainuodavo lopšinę: vi- ti. Jis pat’ dar pagrodavo! kabinėti jos 25 guašo, 20 j 
si vaikai prašydavo, — kad smuiku ir visaip kitaip savoj aliejaus darbų ir 10 kilimų!
tuojau pat eisią Į lovytes svečius nuteikdavo.

, gulti, jeigu tėvelis paseks! T. , „ „ . . •1- * -m it- 1 Jis buvo nepaprasto stip-I lietuvišką pasaka... Jis mo- . - ‘ , _ k
kėjo labai gražiai pasakoti - fuknkdaf

: ir> be .<»' ”sag£tS kokiąlar-
sąmojingas 1

Visus lieuviškus papro
čius labai gerbdavo ir visuo-

delę ir kt.
Vincas Pietaris buvo ne

I met juos palaikydavo savo tiktai gabus rašytojas, bet 
namuose. Kūčių vakaras bu-, ir labai geros širdies žmo-. 

Į vo pagarbiai švenčiamas ir
labai iš anksto ruošiamas, 
nes rašytojas Pietaris ta va
karą sukviesdavo nelaimin

M Inkienė. t-e.
ra® vadovėli® lietuviu kalbos mo- Į SAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
kvti® anemiškai kalbančiam. 14-i ' .« ..i-u-i 2—=
nsl. antiškai 

kaina ... 51.25

! NEMUNO SUNŪS. Andriau® Valuc- I
M. Michelsonienė. 25C Įvairiu lietu, 
viškų ir kitų tautų valt-ių receptų. 
132 ousiapiai. kaina ............... $1.28

sudarė \aizdą mažos meno: ;0 ro-,anas 1935 metų SuvaUn- į cezaris,
a— — —t.:i:— —:_x o— trijose dalyse, kiekviena dalisgalerijos. A. Tamošaitienė į 

yra didelė lietuviu tautinio! 
meno

Mirko Jesulič romanai 
P«jos ūkininkų sukilimo p-ieš Sme. j 

tono® diktatūrą. Pirma dalis 230 : 
usl. Kaina..................................$3.00. j

šoJyy not ton • NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOSZinoje, taip pa- iau-i NEMUNO Sf*NCS. Andriaus Vainc- j PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
tinių rūbu meniška specia- fco romano antroji dalis. 426 DU9-

laurai. Kair.a

$2, ara visos 3 dalvs........... $6.04

. . $4 00listė ir audėja. Ji gyvena
TCppudoip ir dabar dar tebe- lietuvių ltaųmes MENAt>, jo Karanoie 11 Cianai nai lene meninio formų nlėtojimosi pagrin

dai. Paninis Galaunė, didelė kny
ga ®u dang-rbe paveikslų, gerame 
noo’erioie. Kaina .................... 58.50

audžia ’ietuvaitėms gražiau
sius rūbus.

Danutė Augienė ruošia
savo vyro a.a. dailininko 
Pauliaus Augiaus monogra
fija su jo visų darbų atvaiz
dais.

Dailininkės A. Kašubie-
nės mozaika išstatyta Arts 
and Crafts muziejuje New 
Yorke. Ji neseniai skaitė Į- 
domią paskaitą, suruoštą 
New Yorko Moterų Klubo.

gus. atjaučiantis kiekvieną, 
patekusį nelaimėn. Ypač 
jis daug padėdavo ligoniam, 
neturtingesrio luomo žmo

gus ištremtuosius (Mat, Us-' nėms, pats juos už dyką gy- 
tiužna buvo politinių trem- dvdamas ir dar iš savo kuk- 
tinių vieta). Susirinkdavo lios kišenės jiems vaistų nu- 
įvairaus amžiaus ir įvairių pirkdamas.
tautybių žmonės, daugumo-:' _ . ... ....
je socialistai. Visiems buvo: Jo vienintele g) .. 
iš anksto paruoštos vietos i labai s^o amžiau ,
prie didžiulio stalo, kuris £V ena Ja^al ..ie.^ 
būdavo baltai užtiestas, o i kolum ijojOj ai , Bentjra8 Kūčias ruošia či-
po staltiese paklodavo švie- ^’oste, drauge - vo 'jkagietės lietuvės su visais 
žio šieno. terš šeima. *W 1 lietuviškais papročiais. j

bai daug paveiksiu, 255 psl. per* 
popiera. Kaina ........................ $5.05

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I jetu- 
vos ir iš Amerikos lietuviu jjyva. 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

ISCJUSIEMS NEGRJŽTI, M. Kati- 
liškio meistriškas a-prašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakaras nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 536 psl. Kaina $5.00 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

žEMATTftS RASTAI. Garsiosios mtt- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sn 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai,
kaina ....................................... 50 Ct

ALTORIŲ SEšELY. V. Putino-My-
Viso® trys dalys Įrištos j viena (SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap- . aiškiai parodo, kaip keitė®! vis-Ju
rašo. kain kunigas Vasaris išsiža- I menės santvarka ir kodėl ji dar
"VSS’5SJ"«r5SSS5 UEKOKRAT1NK. SOCIALIZMO 

S™ 1 PRADAI. Pcpuliari Ir n.udinm
knyga šių dienų Klausimams sn- 

I prasti. Kaina*............................. 50e_

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

C3fl E. Bro«dway ------ :-------So. Boeton 27, tai

TIKPA TEISYBE APTE SOVIETU. 
RUSIJA, arba komunistu diktatū- į 
r? faktu šviesoje. Trumna bolševiz- , 
mo istorija ir valdvmc praktika. Į 
Labai dauc informacijų. 96 nsl. ‘ 
Kaina ...................................... 50 Cnt

=ENOV«S LIETUVIŲ PINTGAI nuc 
priklausomvbės tralo 1795 metais 
Parakė Jonas Karys, daugybė pa
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WORCESTERIO NAUJIENOS
A. A.

ANTANUI PEČIULIUI

pavergtoje Lietuvoje 1963. XI. 26 mirus, jo dukrai 

Marijai Gineitienei. šeimai ir artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia

\Bostono Lietuvių Mišrus Choras

VIETINES ŽINIOS

_ IPiliečių Klubo valdyba vai. dienos savoje svetainė

je KANADOS.
HAMILTONAS, ONT.,

Dvi Kalėdų eglutės Vitalis Žukauskas gerai 
nuteikė

Je-

TAI IR BEDUGNES, pre- PLAUK, MANO LAIVELI,
mijuotas romanas, 279 psl., Petro Segato eilėraščiai,

Į Kama $3,90. 111 psl.. kaina..........$2.00
i Juozas Švaistas: JO SU- > MURKLYS, A. Giedriaus graži

SLA 72 kp. nauja valdyba 2ADET1NE, premijų o t a s1964 metams išrinkta 
nauja Piliečių Klubo valdy-;
ba: pirm Antanas Seškevi-į jja SLA 72 k susirinkime,«£«•
cms (Ketvirtam terminui), I k valdybą: pirm. linkta nauja valdyba.
vicepirm. Vincas J. Vierai-1 7autrienė‘ iau virš Naujon valdybon pirmi-, Vytautas Alantas:

Šv. Onos Dr-jos valdyba i Gruodžio 1 d. įvykusiame ! romanas lš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi karna

TARP
tis, sekr. Julius Svikla, fin. ninku išrinktas Z. Pulia- DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
sekr. Vytautas Mačys, jo pa-; trisdešimt metų kaip eina rauskas, pįrm pav p Ro-' pusi., kaina $4.50
gelb. Vaitelis Rimaila, ižd. į tas pareigas, vicepirm. A čys, sekr. V. Pasilis, ižd. A. į
Jonas P. Kasparas, iždo j ghurn, fin. sek. S. Vydūnas, • Aaupsedas, fin. sekr. G J 
globėjais Ed. Chuplis ir Al. | fOt sej. Penkus. ižd. B. i Melnikas, oganiz. J. Šarap-Į*“’ 
Phtmkas, marš. Juozas Nor-1 McBermott Kagog globėjos niekas, iždo glob. K. Mik-

't JT v !• Tl/I T    ‘ i »• T nmrilčOC| kaitis. Direktoriai: Anta

Pereitą sekmadienį buvo, 
dvi Kalėdų eglutės: So.!

i nas Staliulionis, Kazimieras 
1 Jagminas, Vincas Kraune- 

lis, Bernardas Borisas, Ed- 
! vardas Kupstas, Juozas Ka- 
cevičius ir Bennie Savage. Į 
Klubo šeimininku yra iš 
rinktas Antanas Oklaitis. ' K. svetainėje.

Mary Pilvelis ir M. Legu- šys ir J. Šarapnickas.

apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina...............................$1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
Kama ............. L3.00.Vincas Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, 166pusl.,
kaina $2.00. Į ANGLŲ KALBOS GRA-

įMATIKA. 215 psl., kieti vir-
U-Naujokaitis:

nas. Ligonių komitetas: L.' Ta pačia proga buvo no-j PELIAI NEGRĮŽTA Į _
Kskevičienė ir T. Šimkonie- minuoti kandidatai į centro KALNUS, 509 pusk, kaina »VEIDU PRIE ŽEMeS. para- 
nė. : Vykdomąją Tarybą. į $5 0Q j

Mėnesinis susirinkimas i-' Kuopos pirmininkas pa-. rpQg jęnVg0S gaunamos ir į 
įį vyks sausio 11 d. 2 vai. L. P. darė išsamų pranešimą apieĮ a„min,storiui. į

SLA reikšmę praeityje ir __________ _____ __  ’

Pranas sėliai, kaina............. $3.50

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 201 psl., kaina- 
$2.00. ‘

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai irišta, kaina. .. $2.50.

nuveiktus darbus. SLA išau-
SLA 41 kp. susirinkimas i g0 j vieną didžiųjų organi-
Jis bus sekmadieni, sau- zacijų. 

šio 4 d., Lietuviu svetainė- Vietinė SLA kuopa jau- 
je. visi nariai prašomi būti- žengia į trečiuosius metus, 
rai dalyvauti. Bus paminėta tos kuopos
Minėsim Nepriklausomybės trijų metų sukaktis 

šventę i

Pereito Subatvakario pro- 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos Į gramoj dalyvavo aktorius 
savo narių vaikams ir Litu-j Vitalis Žukauskas, kuris,
anistinės mokyklos savo i čia kalbėjo apie humorą iririkas, vicepirm. Juozas Pu- 
mokiriams. j satyrą ir atliko eilę savo hu- meris> sekr. J. Krasinskas.

Pirmoij tęsėsi pusantros j moristinio repertuaro nume-
valandos. Direktorės Onos į rių* paprastai, jis sa- A1winias ^imus u- __ . . .Ivaškienės paruošta progra-L0 vaidybinniuos fragmen- ‘ ", Susirinkimas praėjo dar-
ma (deklamacijos, tautiniai!tuos pasizymi dldehu leng-i L»na Snenskiene, mais Juo-: šventę . nuotaikoj. Po susi-

J 11 vumu m gyvu ^mojum bei pas Jankauskas. DnektoiiUfe Lietuvos nepriklausomy- rinkimo pirmininkas Z. Pa-
spalyingumu. tad klausyto-j(ir-A- Arentas. bės paskelbimo sukaktį mi- lianauskas susirinkimo da-
jus ir žiūrovus tikrai gerai į Lietuviai veteranų ligoninėj nėsim vasario 16 d. 2 vai. lyvius pavaišino.

šokiai, dainos) buvo lietu
viška, tik porą dainelių su
dainavo angliškai. Jauteis, 
kad esi lietuvių surengto j 
eglutėj, ne taip, kaip pernai, 
kada

nuteikė.
Po Subatvakario Irena ir

Česlovas Mickūnai šį svečią
bžJnUH»,me«uf;UtT^ai’i>r būrell bostoniečių bičių-

nė žodžio lietuviškai. Tada . . .. . .,’ hų pakvietė į savo reziden
ciją jaukiai programos pa
baigtuvių valandėlei.

3710 naujų įstatymų

SLA 57 kp. nauja valdyba
Pirmininkas Vincas Mit

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS 
33 CAIRNLEA CRASCENT

BELLSH1LL
LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

Tas knygas 
Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mass. 
636 E. Broadvvay,

galima gauti

Gruodžio 8 d. buvome P?pieŲ lengia
JAV karo veteranų ligoni- Lietuvių Piliečių Klubas ir 
nėję (Rutland, Mass.)' ten ^me.nkos Lietu'nM Tarybos 
esančio Andriaus Lukšio skynus.
aplankyti. j M* Stonie

J. Š.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

NAUJAUSIOS KNYGOS Į
į --------- '
! ŠVENTADIENIS UŽ MIES- Į 
• TO, Mariaus Katiliškio 17 į 
1 novelių, kaina $5.00.

J KATRYNA, Sally Salmi-

Ar turi šitas 
knygas?

visa programa buvo nevy
kęs filmas. Kad šiemet buvo 
kitaip — nuopelnas progra
mos vadovės.

šiemet visa valdyba buvo
atvykusi ir visi dirbo išsi- . j-- . □ -u • -
juosę, kas dovanėles dalin- . ° 21 • pasi aige
damas, kas ka kiu veikda-ite™,naS "auj.ems Įstatymų 

- sumanymams- biliams pa-
a,7-r - . . -siūlyti Mass. seimeliui. Viso
\ eliau tiesiojo aukšto sa-ii , • o -in vlėj buvo Lituanistinės tuo-i abo 3’71-° b”

» x > , .. 1 nų. Aišku, kad tik maža jų
kykus eglute. ~ nrmojoje . „ . tebus 1964 m £ 
daugumą sudarė senųjų at-
eiviu vaikų vaikai, o šios —| ’
naujųjų ateivių. Jos progra-- Tarp tų sumanymų yra ir 
ma (giesmės, „Karalaitėsi šitokių: jau kartą baustam 

už kriminalinį nusikaltimą 
antrą kartą skirti dvigubai

Alė Rūta, MOTINOS i 
Toje ligoninėje suradome BEVERLY SHORES, INDU RANKOS, romanas apie j

Į dar šiuos lietuvius: Marty- į ______ . motinos meilę, jos tikslą ir
ną Baketą, Kazimierą Pali-į Rakauskų sukaktis 'rūpestį išauklėti savo vai- 
liūną, Joną Karpavičių. Gal Į . . . .ikus pilnais žmonėmis ir ti-
jų yra ir daugiau. 1 • eni keleivio skaitytojai]Į^is lietuviais, 397 psl..

j Ona ir Simanas Rakauskai 
Visi jie yra pirmojo pa-į šiomis dienomis minėjo sa-

saulinio karo dalyviai. Kiti|vo vcdvbinio gyvenimo net . ................ „ ,
jų yra pamiršti savųjų ir I 54 į sukakti. Tą dienai Didžioji meile, II d., romą-, 

i,™ dane kaimv-1 nas- 309 Ps,~ kaina '' S2’°'

kaina $4.00.
Alė Rūta, PRIESAIKA,

nen, gaišios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

DIDYSIS SaP.MNINKAS, 185 
psi. kaina ...................... 81.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTOR1J.T su spalvotu žeraė-» 
lapių, 96 psi.. kaina . . $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psi., 
kaina 75 centai.

Teisutės“ vaidinimas) užsi
tęsė dvi valandas, o dovanų 
dalinimas 1 vai. Veikalo re- didesnę bausmę: nuo 10 iki 
žisierė L. Jasinskienė tikrai j20 metų kalėti bausti tuos, 
gerai paruošė jaunus akto-! kurie sugauti besinešioją 
rius. gražūs buvo drabužiai, 
meistriškai spalvomis žaidė 
sceną apšviesdamas A. Ba
čiulis. bet visdėlto progra
ma vaikams buvo perilga.

ginklą, jeigu jie vieną kart- 
tą jau buvo bausti; bausti 
$500 arba kalėti už ginklo 
neįregistravimą; pakelti po
licininkams algas iki $6,000

draugų, nors toje ligoninėje 
jie gerai prižiūrimi. Valgis 
sotus, švara gera. Kas nori 
ir pajėgus, tas gali net čia 
amato pramokti. Yra televi
zijos aparatas. Bet, supran
tama, ligoniai nori daugiau 
įvairumo. Susieiti, šnektelti 
su pažįstamais. O kas jų ne- į 
turi, vienumoje leidžia die-J 
nas.

J.Krasinskas

juos aplankė daug kaimy 
nų, draugų. Visi buvo pavai
šinti, nes Ona yra vaišinga 
ir iš jos namų alkanas neiš
eisi.

Linkiu Rakauskams dar 
j ilgų laimingų merų.

Kaimynas

ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
I TEKA VINGIAIS, romanas

LAWRENCE, MASS.

VELTUI KALENDORIUS

i__ i-JUlgIS ------

: 332 psl., kaina $3.50.

Kalėdų senis čia išdalino! ir mokytojams (pradedan- ... ___ j__________ esnnn. ..oL-nD;tėvų suneštas dovanas. Jų 
dalinimas ilgokai užsitęsė, 
pavardėmis.

Programai pasibaigus. 
Moterų Klubas vaišino gar
džiais užkandžiais.

Dorchesterio Klubo 
susirinkimas

tiems) iki $5,000; pakelti 
mažiausią atlyginimą iki 
$1.35 (dabar yra $1.25) ir 
tt

Priešinasi tesmo sprendimui

Kas iki Naujųjų Metų au
ras naują skaitytoją, tas 

į gaus veltui Keleivio 1964Nauja klubo valdyba
Lietuvių Piliečių Klubas 1 metų kalendorių, 

valdybą:!

PANEVĖŽYS, didžiausia į 
knyga apie tą miestą ir a- LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai- 
pylinkę, 430 psl. kaina. na ..........................
$6.50. ; NIHILISTAI, 3 veiksmų trage-

i kaina ................................ $0.20
VARPAS nr. 5, daug įdo- DĖL p1Nigų, 3 veiksmu dra- 

mių straipsnių, 278 psl., ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai- 
kaina $2.00. i .............. .. . $0.35

i LYTIŠKOS LIGOS
RUDENS SAPNAI, Kotry-j tulaitis, 24 pd.,
nos Grigaitytės eilėraščiai, STABMELDIŠKA LIETUVA, 
premijuota knyga, 80 ps’ I ;>2 psl., kair.a ................S0.10
kaina $2.00. ‘LIETUVOS SOCIALDEMO-

: KRATŲ PARTIJOS PROG-
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-| 32 PSU
MERIKOJE, St. Micheiso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija,
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

(ir. F. Ma- 
kaina W.25

Gruodžio 17 d. Įvyko 
Dorchesterio Liet. Piliečių 
Klubo narių susirinkimas.

Nutarta Lietuvos laisvini
mo reikalams paskirti 10 
dol. ir 5 dol. Community 
fondui.

1964 m. valdyba palikta 
ta pati: pirm. A. Namaksy, 
jo pav. J. Stonis, sekr. adv. 
A. Young, fin. sekr. V. Stel
mokas ir ižd. P. Žukas.

Klubas Įsteigtas 1940 m. 
Jo steigėjais buvo P. Bra
zaitis, S. Petrulis (jau mi
ręs), L. Stasiulis, Keleivio 
korespondentas Miami, Flo
rida, M. Valiulis (jau mi
ręs), P. Žukas, adv. Kali
nauskas (jau miręs) ir kiti.

Direktoriais išrinktos 5 
moterys: A. Palbienė, A. 
Nedvinienė, Z. Štreimikie
nė, Kiburienė ir Repšienė. 

Nauji Metai su Sandara

Aukščiausias JAV teis
mas išaiškino, kad Biblijos 
skaitymas mokyklose yra 
priešingas konstitucijai ir 
todėl tai neturi būti daroma. 
Tačiau yra pareigūnų, kurie 
tam teismo nutarimui neno
ri paklusti.

Toks yra No. Brookfield 
mokyklos komitetas. Jis į- 
eakė valdinėm mokyklom 
Bibliją skaityti, kaip buvo 
skaitoma iki šiol.

Prokuroras komitetui iš
kėlė bylą. Aukščiausiojo 
teismo teisėjas davė įsaky
mą Biblijos skaitymą su
stabdyti. Komitetas žada 
skųstis aukštesniam teismui.

Pelną atidavė Vilkui

išrinko 1964 m. 
pirm. J.A. Stundza, vicepir- : 
min. A. Turonis, fin. sekr. J.; 
J. Paulekas, ižd. J. Miliaus-' 
kas, prot. sekr. A. Večkys.

A. Pollack-Puidokas — 
patikėtinis.

Direktoriais išrinkti: J. 
Stackelin, J. Blaževich, J. 
Urbonas, M. Bulota, A. 
Snapauskas, J. Zautra ir Al. 
Blaževich.

Mėnesinis klubo susirin
kimas Įvyks sausio 5 d. 2

Administracija

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą:

ROYAL PRODUKTS 
' North Sta„ P. O. Bo\ 9112 

Newark 4. N. J.

Alovzas Baronas: VIENI 
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Kraiikauskas, TO • 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL- 
j NŲJ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

(JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, Kaina 
35 centai

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ......................................... $0.75

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

A /Juozas Švaistas: Ž1OB-j 
RIAI PLAUKIA, romanas!

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina.............. $1.00 į

iš knygnešio kun. M. Sida- NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., tuVĄ STATANT, Rapolo 
kaina $2.50. Skipičio atsiminimai. 440

Aloyzas Baronas: LIEP-1 psl., kaina. . . . $5.00

Sandaros 7-ji kuopa Nau
jųjų Metų sutikimą rengia 
savo namuose 124 F gatvėj. 
Bus gera muzika. Pradžia 
7:30 vai. vak.

Sumokėjus visas gruodžio 
15 d. rengto Vliko 20 metų. 
sukakties minėjimo išlai- Į 
das, liko $34.70, kurie ati
duoti Vlikui.

Lietuvių Fondas

Lietuvių Fondui po $100 
įnešė: Bendruomenės Bos
tono apylinkė, inž. Vytau
tas Izbickas ir inž Aleksan
dras Lapšys,

SUSIVIENIJIMAS LIETIMU 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizaciia gyvu Ja nuo 1886 metų ir 
tau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
ŠLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ,r iidžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS peiro neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir.ę globą. 3) SLA apd-’-auda yra saugų nes paremta di-
H a) 1 JI 1Q
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SI A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gaiina pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dieno? iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijom jos teikia 
žinias apie andraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo i SI.A Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New^ York 1. N. Y.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina 52.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik....................................... $6.50i

Į Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.......................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

1 Frank Lavinsko Amerikos Lietuviu Laikraščiai nuot
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik............................................... $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina....................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ...................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 

(196 puslapiai, kaina .............    $2.00

L3DP FOR LITHUANIA’t) 
f KEEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. Kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys. 225 psi.. kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na • $0.15

IŠ DŪMINĖS lūšneles. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi.. Kaina ...................... $1.00

i DELKO /..JOGUI REIKIA 
I GERT IR VALGYT, dr. A. 

Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KAI1 SENOVĖJ F ŽMONĖS 
rERSISTADVDAVO SAU 
ŽEMĖ, 28.ps!., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kair.a .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
KAS SU PRATIMAS. &0 psi., 
xaina ................................ $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai- 
kaina ................................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ................................ $0.25

DAINOS APIE LAISVŲ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ......................................... $0.75

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl.. kaina .................... $2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. kaina .. $0.25

KAS YRA SOCIALIZAC1JA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ......................................... $0.30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antar.ov, 45 psl„ 
kaina 10 centų

Užsakymus su pinigais prašo
ma siusti:

KELEIVIS 
636 Hroadwav

So. Uootoo 27,



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 52, 1963 m. gruodžio 25

ADV. J. GRIGALUS

tuvių Piliečių Dr-jos pirmininku

ROMANAS GAVO 
NOKAUTĄ

i adv. John Grigalus (pirm.). 
•Stanley Drevinskas (viee-j 
t pii m.), Albinas Neviera 
• (sekr.). Vytautas Stelmo
kas (fin. sek?. )• Joseph Kas- 

į per (iždJ, Juozas Markelio- 
nis (marš.).

Direktoriai (eilė pagal 
gautų balsų skaičių): Ona 
Ivaškienė (231 b.). Joseph 
Lubinas, adv. Ant. Young. 
Antanas Matjoška, Adolph 
Namaksy, Justinas Vaičai
tis ii- Steponas Kor.tautas 
(167 b.).

Kontrolės komisija: A- 
dam Druzdis. Stasys Jakutis 
ir Alfonsas Baika.

ONA IVAŠKIENĖ

Ji jau 2 metus buvo So. Bostono 
Lietuviu Piliečių Dr-jos direk
torė ir dabar vėl išrinkta toms 
pareigoms 1964 metams. Ji ga
vo balsu daugiau, negu bet ku
ris kitas kandidatas i direkto
rius. Tai vienintelė moteris tos 
draugijos valdyboj.

ką čia ir bekalbėti — jie vi-1 
Į sai jam nerūpėjo.

J. V-gas

Fausto Kiršos sveikata 
vėl susvyravo

Tarėsi Vasario 16-sios 
reikalais

Skautų tėvų valdyba

pasiūlymo skini Lietuvių 
_________ Balsavime dėl blogo oro farvbai Vasario 16 proga

Vėl išrinktas So. Bostono Lie-Į » narių teda!yva-Į JluO. Tų pasiūlymą palaikė
vo tik 4o8 (pernai 711). Pa- °-----D r--------- T

Bostono "pamokslinin
kas*“ Jonas Romanas perei
tą ketvirtadieni gavo pelny
tą nokautą, kuri jam smogė 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos narai. Kaip žino- 

•ma- jis kandidatavo i tos 
draugijos finansų sekreto
rius, varžydamasis su tas 
pareigas einančiu Vytautu 
Stelmoku, ir tegavo beveiki 
dvigubai mažiau balsų, ne-l 
gu pastarasis: V. Stelmokas: 
gavo 291. o J. Romanas 1561
balsus. Nieko jam nepadėjo j 

- i

žvmėtina, kad tai vieninte- *
.ė draugija, kurioje dar tarp 
Kandidatų eina varžybos. Ir 
si kaitą buvo išleisti agitaci
niai lapeliai.

V. STELMOKAS

Gruodžio 20 d. Alto sky
rius buvo pakvietęs draugi
jų atstovus pasitarti Vasa
rio 16-sios minėjimo reika
lu. Skyriaus pirm. V. Bajer-

Gruodžio 13 d. susirinki-' 
me išrinkta šitokia Bostono 
lietuvių skautų valdyba: O- 
na Bacevičienė, dr. Bronius 
Baškys, Marija Gineitienė,: 
Eugenijus Kleinas, A. Va-Poetui Faustui Kiršai

j ir Kitiems padariniams pa-im. vasario 16 d.). mz- Aiexs. Lapsys
šalinti. Operacija pavyko, ir Į Atstovai čia pareiškė kai j bertas Adomkaitis.
ligonis jautėsi gerai. Bet1^ Pageidavimų, kuliuos 
pereitą sekmadienį jo svei-;^^as dengsis įvykdyti, 
katos stovis buvo pavojin-i ' isų kalbėta, kai reikia 
gai susvyravęs- ir tik skubių
gydytojų pastangų dėka jį 
pavyko vėl atitiesti.

P. Remeika. B. Kontrim, J 
Roman (klaidingai teigda
mas- kad susirinkimas netu
ri teisės valdybos pasiūly
tos sumos pakelti ar suma
žinti), du šimtus skirti siūlė 
A. Andriulionis, V. Bajer
čius. Dauguma pritarė val
dybos pasiūlymui.

A. Young pranešė apie 
I draugijos rengiamą Naujų- 
I jų Metų sutikimą 3-jo aukš- 
į to salėje ir ragino visus na- 
t rius jame dalyvauti. Jis sa- 
I kė. kad visi dalyviai bus la-

Faustas Kirša ir dabar te
beguli Carney ligoninėje ir 
ten, žinoma- turės praleisti 
ir Kalėdų šventes.

Nuoširdžiai linkime di-! 
džios nelan.ės ištktam poe
tui ištvermės ir geresnnių 
Naujųjų Metų. negu jam bu
vo praėjusieji.

Aukos kalėdinių sveikinimų 
vietoje

veržtis į amerikiečių spau
dą. radiją ir televiziją. Tuo 
reikalu pavesta rūpintis ad
vokatui J. Grigalui, adv. A. 
Young ir Dariaus posto va
dui Strazdui.

Dorchesterio Lietuvių 
Klubo atstovas A. Young 
pirmasis įteikė klubo auką 
10 dolerių, skirtą ateinan
čios Vasario 16-sios proga. 

Bostono oras nešvariausias

Petras

Viešosios Sveikatos įstai-į 
ga paskelbė, kad Bostono : 
oras esąs dar nešvaresnis,) 
negu senesniųjų laikų Pitts-Balfui paaukojo 

Četkauskas S10 ir Kazys burgho, kuris buvo garsus' 
Gruzdąs $5, Pi anas Rač-; savo užterštu oru. Jame la

Tdeviziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Šimtą meų gyvensi, 
jeigu valgysi medų. 
prkdamas pas lietuvį 

VICTOR THOMAS.
189 Pleosant St., 

x Watertown. Mass. 
k Reikalaukite jo aukštos 

kokybės medaus ir 
So. Bostone

x lietuvių krautuvėse
SXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXJQ0C'

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

SAV-ON
} ROOFING and SIDING CO. i

} 469 W. Broadway, So. Boston J 
; AN 8-2150 ;
{ DAŽOME IR TAISOME J

♦ Al Stecke F. Pukanasis ! 
} Res.: 8 Faxon St. Natick J 
} Brockton 586-9272 655-0807 »
»___________________________ r

nei "kardinoliška“ kepurė, 
kurią užsidėjęs jis parada-į 
vo susirinkime, gal tuo būdu j 
norėdamas atkreipti j save; 
dėmesį. Į Jis vėl išrinktas So. Bostono

1 1 ietuvių Piliečių Dr-jos finansųL* • i ■ . • . . _ _ wsekretorium, beveik dvigubai

Ka» nori važiuoti į Floridą?

Vasario mėnesį važiuoju 
i bai patenkinti ir tik už $5. automobiliu į Floridą. Gale-’ 
I Pirmajame aukšte jokio Įė- tų kartu ir kas nors kitas va- 
į jimo mokesčio nebus, bet
į ten už viską reikės pačiam 
■ mokėti.

Susirinkime paaiškėjo, 
kad po Naujųjų Alėtų drau

kauskas $5.
Vasario 16-sios gimnazi

jai Antanas Laurutis paau- lies dvideginis nėra nuodin- 
kojo $5. gas, bet jis labai geras ro-

dyklis oro užteršimui pažin
ti. Jis yra visokio degimo ša
lutinis produktas.

Oro užteršimo klausimas 
bus tiriamas toliau. Gal be- 
tirdami susipras, kad reikia 

žiuoti. Tuo reikalu susido- uždrausti mieste deginti vi- 
mėjusieji prašomi skambin- sokias šiukšles, kaip tai da-

bai daug anglies dvideginio 
(carbon dioxide). Pats ang-

laikrodžius, < < 
« 
i 
l 
l 
t 
i i 
« 
♦ <

DOVANOS J LIETUVĄ

ti Žukui: AN 8-1247. bar daroma.

Šitų V. Stelmoko 
Romanu varžybų vaisiai ir 
domino visus narius, nes dėl 
kitų pareigų tokių didelių 
varžybų nebuvo. Visa val
dyba pasiliko ta pati. nebe
išrinko tik vieno direkto- me buvo priimta 10 naujų 
riaus (L. Švelnioj ir įėjo du

gija kas trečiadienį 7:30 v.
vak. rengs kortų vakarus.

Šita proga reikia pasaky-1
ti, kad Pranui Mučinskui
pradėjus eiti vedėjo-šeimi-
ninko pareigas, pasikeitė
tos įstaigos išvaizda ir dva-f
šia. štai ir čia aprašomo su- Į

_____________________ j sirinkimo salė buvo papuoš- 1
t -- .... ta Kalėdų eglute, ant duru tlame pačiame susirinki- 6 4 ‘

balsų gavęs, negu 
J. Romanas.

jo varžovas

FISH PIER LIQUOR CO., INC.
19 RAMP STREET

COMMONWEALTH FISH PIER SO. BOSTON
ATVEŽAME Į NAMUS ........................ DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI, ŠAMPANAI
Specialus dėhtesys klubams, vest-uvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka 

pasirinktus gėrimus

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

parašas "Linksmų Kalėdų i
narių ir nebuvo reikalo pa- ?

nauji direktoriai (A. Mat-Į gerbti nė vieno mirusio. J L. ' e.d?m.a?. kokj rei- j
joška ir J. Vaičaitis) ir vie-j Paiamu nėr lapkriti turė-l - ?’ gl.eltai J>.su \
nas naujas kontrolės komi- ta §9.990 1 išlaidu $8 384 ; ^mku at !kt1.’0 seniau r«lk.ė- j 
siios narvs (A Šidlausko vi'-’ islamų 58,384. davo kejls kartus kreiptis, sijos narys (A. Šidlausko Kadangi prekių menesio ga- nes vig būdavQ

le buvo $147 mažiau negu „užimtas“. O jau apie lietu- 
į. pradžioje, tai pelno beliko j viškus Rultūriniius rmktehm 

tai didžiausiai Bostono lie-! *669. I
tuvių draugijai vadovaus:’ Ginčų kilo dėl valdybos

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“_NEKAINUOJA ”EXTRA“

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston

narys (A.
vietoje įėjo A. Baika).

Tuo būdu 1964 metais ši

EE

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi-
. sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass- Te!. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISA5 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauj'i Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siusti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI 
KAINA mūsų Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

TST1TC A LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LTETUVIĮKAT 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAJ’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO is’a’ioiimais 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvi’-tadieniais nuo 
f vai. r>l» iki ? vai. vak ii ėeštadieniais nuo * vai. ryto iki 2 vai. popiet

VEDĖJAS: JONAS ADOMOMS

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent* 
ro susitarimą su U. S. S. R.

VNESHPOLSYETORG 
įstaiga bus priimama užsa* 
Rymai sumokant vietoje nu* 
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku* 
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan
tuotas ir skubus.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, nakti ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
Ųe mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir kati’o, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Daliu išlaidų garantija:
Fortūna garaniuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dalį, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. : 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma. (
4. Lengvas mokėjimo pianas: . . . . :
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. / 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — / 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per ;

{ 10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ. •
Į 5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas: ;
/ Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums s 
} jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia : 
5 šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi { 

turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. ( 
Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna / 
Fuel Co_ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame j 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus j 
pristatytojais. Tik pasakykite žodi, ir vienas iš mūsų * 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St., Dorchester, Mass., 02124.

Atlieku visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika-

| lavimą. šaukite visados iki 9 va- 
• landų vakaro.
Į Telefonas AN 8-3630

(
/

|

I
f
{
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R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

382 a W. Broadway, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Noo 9 vaL ryto. ik i 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

Telefonas: AN 8-2805 J
j Dr. Jos. J. Donovan ♦ • 
\Dr. J. Pašakarnio •

ĮPĖDINIS Į
OPTOMETRISTAS J

• Valandos: t
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. J 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
i South Boston, Mass !

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
loeiklų, veikia sekmadie
niais nu© 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Apsidrausk :
5 NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •
J Draudžiame nuo polio, viso- ♦
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- Į į 
5 mių (ugnis, audra ir kt.)
«Visais insurance reikalais } 
i kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastice of thePeaee—Constable 

598 E. Broadway
| So. Boston 27, Mass.
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 
Ii . ----------------- 1 — -------

I Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

4 4 ą ą 4 
4 
4 41 
4 4 4

pastas seeessassssssaaąaseį.

į Charles J. Kay |
« LIETUVIS »♦ » 
J Plumbing—Heating—Gas—Oil J

»

»

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. CO 5-5854

License No. 4839 
I Gazo šilimą permainyti S265

Telefonas: CO 5-5839
į 12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaą^

f

, TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 «
Sekmadieniais ir šventadieniais J

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Co 
Dorchester, Mas*.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 ild 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd- Billerica, Mi

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Savininkas N. S. ALEKNA
<28 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BO8TON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




